СТАНОВИЩЕ
относно Проект на НИД на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура"
22 години НФК работи съпътстван от скандали. С рязкото увеличаване на парите, които
разпределя от началото на пандемията, като под лупа изпъкнаха и неговите проблеми. И както си
я караше културният сектор по инерция, на дребно и с добри намерения, упражнявайки се в
писане на програми и проекти, с „браво” при всяко тяхно стартиране, с разправии и поредни
призиви „съберете всички критики и ги изпратете”… Ето, че се появи Националният план за
възстановяване, чрез който срещу реформи България ще получи доста европейски средства
безвъзмездно във всички сфери. Летвата е вдигната на „Реформи” – ще скочим, колко му е. Дали
по европейски или по ганьовски е въпросът? Културният сектор има в Плана два основни проекта.
Първият, „Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща,
международно конкурентна и устойчива екосистема” – за 79 693 000 лв., е пряко свързан с
НФК.
В момента фондът не комуникира редовно и успешно как вървят нещата с дейностите по
Националния план, кои хора и звена ги движат, на кое стъпало са точно, кои са минали. МК се
държи театрално – с признания за „минала” компрометираност, нетипично отбелязване на
водени съдебни дела, искане на оставки и спрягане на думи за реформи с удоволствие…, а за
медиите това е добре дошло. Така или иначе единици от тях държат на точност и питат
професионално. Покрай страстите около Майстора последно все пак се прокрадна:
„До края на следващата седмица ще бъде публикуван график и процедура за номиниране на
кандидати. Предстои да бъде изготвен и нов план за действие на фонда и индикативна
програма за тази година. Междувременно фондът загуби още едно дело в съда по жалба на
организация срещу решение на управителния съвет от миналия ноември, научи „Дневник"
(23.02.2022 г.)”
И как започва дългоочакваната реформа? За жалост леко като художествена самодейност, но
смятам, че има потенциал да се мине отвъд нея.
На 17 март по случайност отворих споделен във фейсбук линк, без нито дума анотация. Оказа се
обявено на сайта на НФК обществено обсъждане на проектите на регламенти на 6 програми за
финансово подпомагане на културния сектор. 33 файлчета, с 15-дневен срок и с абсурден (за мен)
текст, особено по отношение на степенуване на понятията „на основание” и „във връзка”.
Всяко обществено обсъждане е обявено или на основание Закона за нормативните актове, или на
основание специална общинска наредба за определени обсъждания. За конкретния случай с 6-те
програми, след крайния срок на обсъждането има само 5 дни преди обявяване на отворените
покани за набиране на проектни предложения. Това буди съмнения дали изобщо е предвидено
да се разгледат и вземат предвид изпратените становища. Ако не е просто реклама и празно
обещание, а е вярно написаното, че „за пръв път програмите на НФК ще се обсъждат
предварително” и за 22 години наистина за нито една друга програма фондът не е спазвал

закона, какво по-красноречиво? Вместо на „нищо”, трябва да сме доволни на „15 дни
формално”? Така да е! Но защо да не са ефективни?
След като попаднах и на обявата за Обществени консултации за НИД към тази „Наредба № Н-5
от 27 юни 2007”, най-много ме учуди липсата на каквото и да е обявление за това от страна на
НФК, в неговите сайтовете.
По същество:
1. Важно е да се съблюдава нормативната йерархия. Не само, че Наредбата е по-важна от 6-те
програми. Наредбата е подзаконов нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Т.е. не може да
противоречи, да изменя или допълва материята в него. Ако в ЗЗРК или който и да е друг закон
пише едно, не може в наредбата да пишете друго. Първо се променя законът, след това
наредбата. НЕ ОБРАТНОТО!
2. Обсъжданата тук наредба е станала пачуърк от кръпки. Последните промени са от 09.2021 г. и
11.2021 г. Видимо в нея е слагано и махано всичко, което оправдава или налага дадено действие в
даден момент. И понеже до 2025 предстоят доста неща, сега е време НФК да осъзнае важността
на обществените обсъждания за нивото и качеството. А още по-важни са за артистичните среди,
защото и те имат нужда от опит, като граждани. Трябва умишлено да бъдат насърчавани да се
интересуват и следят това, което ги касае. Много е неприятно, когато заради кратък срок никой
не е могъл да се ориентира, организира и да реагира, и после пак се почнат родните сценарии.
И е много противно, когато обсъждания се провеждат тихо, без публичност, без да създават
полезния навик и обществени ползи.
3. Споделям изложеното в сайта за обществени консултации мнение, че „Не е налице основание
за прилагане на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, съгласно
който срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, тъй като е налице
изключителен случай. Не са посочени никакви изключителни причини в мотивите на
съставителя на проекта. Обстоятелството, че до края на месец март 2022 г. управителният
съвет на Национален фонд „Култура“ трябва да приеме индикативна програма за темите на
конкурсите през 2022 г. е било известно на автора на проекта, тъй като тази норма на
Наредбата /чл. 3/ действа от 2007 г. Освен това тя не се изменя с проекта и следователно
програмата може да бъде приета при досега действащата наредба. Нещо повече – с
проекта в чл. 3. се създава изречение второ: „При възникване на извънредни или непредвидени
обстоятелства със заповед на министъра на културата може да бъде удължен срокът за
приемане на програмата.“ Това дава още по-голямо основание да се твърди, че краткият срок
за предложения и становища по проекта противоречи на чл. 26, ал. 4, изречение второ от
Закона за нормативните актове и е основание за атакуване на промените по съдебен ред.”
Още едно потвърждение, че срокът за обсъждания е незаконосъобразно съкратен от 30 на 14
дена и че нищо не пречи да бъде спазен и индикативната програма за 2022 г. да бъде приета по
сега действащата наредба е, че в Заключителна разпоредба фигурира изречението: „Обявените

преди влизане в сила на наредбата конкурси се довършват по настоящия ред.” При нужда е
възможно дори да се детайлизира още по-точно. Разбирам връзката на програмите като
подчинени на наредбата и желанието да не се отнема от срока за кандидатстване, но не е
разумно и не трябва да се допуска това да става на гърба на сроковете за предварително
обсъждане.
4. Не съм съгласна с изложените в сайта за обществени консултации мнения, че ръководната роля
на Министъра на културата в наредбата противоречи на стремежа за „децентрализация”. За НФК
децентрализацията се изразява във възможността артисти и организации от цяла България да
могат да кандидатстват по програмите, което не е възпрепятствано. Няма и ограничения по
местожителство за членовете на експертни комисии.
5. По ред причини членовете на работните групи, подготвили проектодокументите за
обществени консултации и обсъждания на закони наредби, устави, регламенти, статути и пр.,
следва да са споменати поименно в самите проектодокументи.
6. Нужно е специално и изчерпателно да се разпише на кой етап от цялото става назначаването
на комисиите и по каква процедура. Как се номинират и избират, преди да се обявят със
заповед? В колко комисии годишно може да участват членовете, как стои въпросът с ежегодно
повтарящите се членове на комисии? Те в някакъв списък, който е на разположение на МК, ли са?
На щат ли са? На повикване? Съобразява ли се кой какво оценява? От кои сфери какви видове
проекти могат да оценяват? Може ли актьор да оценява цирк, начална учителка - съвременно
изкуство и пр.? Как се процедира в програмите, където наедно кандидатстват проекти от всички
видове изкуства - музика, танц, визуални, сценични?
- Кога ще се обявяват публично имената на членовете на комисиите? Предварително още със
заповедта на министъра или с крайните резултати? Добре е с членовете и председателите на
комисиите да се определят и резервни членове, които да служат за автоматично заместване в
случай на установена обвързаност с кандидатстващи участници, при злополука или непредвидени
обстоятелства.
- На 25 март НФК вече е обявил „покана за набиране на предложения за експерти, които да се
включат в Списък на оценители и експерти”. Посочени са някакви изисквания, но кой ги е
въвел, на какво нормативно основание, за това информация ЛИПСВА.
7. Преди известно време, попитан по ЗДОИ, фондът е отказал да назове членовете на комисии –
били трети лица, бил ги питал, те били отказали, били ги пишели в годишен отчет следващата
година някъде си… - класическо мотане. Пълен абсурд е да се налага да се води съдебен спор, за
да се доказва, че решенията на УС и заповедите на министъра са публични, че тези хора работят
срещу заплащане и имат договори и по никакъв начин имената им не може да са „тайна” или да
чакаме „догодина”, за да ги видим в годишния отчет. Това пречи дори на правото да се подадат
навременни външни сигнали за конфликт на интереси.
8. Протоколът и таблиците, изготвени от техническата комисия, както и Таблиците с експертните
оценки, мотивите за обратно връщане от министъра към комисията (в случай че това се случи),

изрично да са посочени като публични и да бъдат публикувани на интернет страниците, като
съставни части/приложения към доклада от чл. 9, ал. 3, а не специално да трябва някой да ги
иска по ЗДОИ, за да ги види. Още повече, че ежегодно фондът има доста програми.
9. Кой ще консултира министъра в крайната му роля на упражняващ конрол/ревизиращ цялата
работа на двете комисии? Реално той сам няма тази експертност. Кой официално и срещу
заплащане на труда ще му помага? В кой документ ще е уредено нормативно?
10. В случай че някой реши да обжалва, той трябва да обжалва крайната заповед с обявените от
министъра резултати и класиране. Това ще спира ли нещата или ще се издава заповед за
предварително изпълнение на заповедта, въпреки делата?
Пожелавам си да не стане като с милионите европейски средства за реставрация на крепости и
други културни ценности от близкото минало, а да съумеем да направим така, че да се случи нещо
смислено,
Успех!

Мария Каравланова
30 март 2022 г.

