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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за одобрение проект на Постановление на
Министерския съвет за създаване на Национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
С Решение № 425 на Министерския съвет от 10 юни 2015 г. бяха създадени
четири тематични работни групи (ТРГ) за изпълнение и отчитане на мерките включени
в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г., приет в РМС № 580/31.08.2015 г. (Плана). Целта бе да бъдат обхванати
всички институции от гледна точка на различните интереси и възгледи по отношение
на подготовката на Председателството, както и да се даде възможност за тяхното
ангажирано участие. Заместник министър-председателят по коалиционна политика и
държавна администрация и министър на вътрешните работи, министърът на
регионалното развитие и благоустройството, министърът на финансите и министърът
на културата бяха натоварени с допълнителни координационни функции, което бе
предложено с оглед техните компетенции и опит в конкретни сфери на дейност и с
оглед по-добата координация на процесите по подготовката.
През изминалия период тематичните работни групи поставиха основните за
изпълнението на най-важните дейности по отделните области на подготовка. Почти
всички мерки и задачи от Плана бяха изпълнение в срок, като бяха обсъдени и приети
редица основополагащи документи. В същото време се очертаха и множество проблеми
по отношение на координацията и обмена на информацията между отделните ТРГ.
Участието на двете координиращи дирекции, „Координация по въпросите на ЕС“ в
Администрацията на Министерския съвет и „Политики и институции на ЕС“ в
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Министерството на външните работи във всяка от ТРГ подпомогна значително
процесите по подготовката и набирането на експертиза, но в същото време тези
дирекции имат множество други ежедневни задачи, които не могат да изостанат на
заден план заради честата ангажираност на служителите им с подготовката на
Председателството. Следва да се отбележи, че в структурно отношение тематичните
работни групи не са оптимални и това води до несъвършенства във функционирането
им. Всяка една от тях е в състав от около 50 души от различни институции, като в
същото време работата по подготовката се извършва от малко на брой служители,
основно от администрацията, под чието ръководство е самата ТРГ, с участието на
представителите на двете координиращи дирекции. Така, без да имат възможност да
влияят пряко на решенията и да изискват информация от останалите участници в ТРГ,
тези служители биват натоварени прекомерно, което не само не води до исканите
резултати, но и демотивира служителите.
В същото време подготвителните процеси навлизат в активната си фаза, което
изисква пълно отдаване на процесите в дълбочина. Това създава необходимост от
преосмисляне на съставите на ТРГ и общата координация по Председателството, в
противен случай има риск липсата на добра координация и сътрудничество да доведе
до провал на организацията и загуба на постигнатите резултати. Доброто ни
представяне, зависи до голяма степен от възможността ни да изградим ефективен екип
и сътрудничество помежду си. Необходима е силна координационна структура, която
да изпълнява единствено и само функции по подготовката. Това ще доведе до
подаването на ясни указания за изпълнението на задачите и своевременното
разпространение на информация към администрацията, имаща отношение към
подготовката.
Практиката в повечето държави-членки на ЕС е подобна. След първоначалната
фаза на подготовката се създават нарочни звена, които централизирано управляват
процесите, както в политическо отношение, така и в организационно-техническо.
Обичайната ситуация показва, че се създават две отделни звена – едно политическо,
отговарящо за съдържанието на приоритети и програма и едно организационнотехническо, отговарящо за цялостната логистична подготовка. Политическите звена в
повечето случаи се ръководят от националния координатор по подготовката на
съответното председателството и включват в състава си политически лица. Обичайно
практиката показва, че това са лица на ниво заместник-министри или лица на
достатъчно високо политическо ниво, които могат да взимат решения, като в същото
време се постига по-добра оперативност отколкото на ниво министри. Тези звена
ръководят изработването на програмата и приоритетите, но също така са платформа за
обсъждане на всички останали въпроси по подготовката. По отношение на техническоорганизационната част, държавите членки създават нарочни звена, които работят в
тясно сътрудничество с политическото звено и поема всички дейности по отношение на
логистично-организационната подготовка. Тези звена работят тясно с компетентните
институции и има множество функции – управление на бюджета за председателството,
подготовка на обществени поръчки, осигуряване на хотели, кетъринг, подаръци,
транспорт, подготовка на конферентен център, преводи, лого, реализиране на
комуникационна стратегия и др. Съставът на тези звена е различен, но най-често се
състои от служители от други ведомства, командировани за периода на подготовка и
провеждане на председателството, както и от наети допълнително лица-специалисти в
отделните области за периода на подготовката и провеждането на Председателството
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(специалисти по обществени поръчки, финансисти, юристи, инженери, архитекти,
медийни консултанти и др.).
Следвайки добрите практики и отчитайки настоящата ситуация, ясно се очертава
необходимостта от оптимизиране на структурата за подготовката на
Председателството. В тази връзка, предлагам създаване на Национален механизъм за
подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. Той ще включва две звена: Национален щаб за
подготовката и провеждането на Председателството на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. към Министерския съвет (Щаба), отговорен за програмата и приоритетите
и Национален център по подготовката и провеждането на Председателството на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г., отговарящ за координацията на организационните
въпроси (Центъра).
С предложението за създаване на тези две структури се цели да постигнем подобра координация, както по отношение на политическата подготовката, така и по
отношение на бюджетното планиране, логистично-организационна и комуникационна
дейност.
Предвидено е настоящата структура за координация по европейските въпроси в
рамките на Съвета по европейските въпроси да се запазят. Те са се доказали като
отлично функционираща структура по отношение на обсъждането и приемането на
проекти на рамкови позиции, позиции за заседания на Съвета и Европейския съвет,
позиции в рамките на досъдебната фаза, както и в процеса на вземане на решения по
чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и за
разработването на редица стратегически и планови документи. В същото време,
многообразието от въпроси и задачи, които ежедневно минават през координационния
механизъм, макар и изцяло свързани с европейските политики и нашите позиции в
рамките на процеса на взимане на решение, възпрепятстват целенасоченото отделяне
на внимание по линия на Председателството. Рядко е налице и достатъчно високо
политическо присъствие на заседанията, за да може да се проведе политически дебат по
същество. Подготовката на програмата и приоритетите за председателството е нещо
различно от обичайния процес на вземане на решение и изисква целенасочени усилия.
В този смисъл се предвижда координационната функция на СЕВ по отношение
подготовката за Председателството ни на Съвета на ЕС да бъде отменена.
Общата координация, ръководство и контрол на дейността по подготовката и
провеждането на Председателството ще се осъществява от Щаба, както и процеса по
разработването на Програма и Приоритети, на база приноса от всички министерства.
Също така Щабът ще следи за изпълнението на Плана за подготовка и ще може да
предлага на Министерския съвет промени при необходимост. Негов ръководител е
заместник министър-председателя по координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на образованието и науката в качеството му на
национален координатор. Заместник председател на Щаба е определено да бъде
заместник-министър на външните работи, отчитайки водещата компетентност в
сферата на външнополитическите отношения и основна роля в координацията с
Постоянното ни представителство към ЕС, където ще бъде съсредоточена основната
експертна сила по време на председателството. Членове на Щаба са представители на
президента, на председателя на Народното събрание, министър-председателя, всички
заместник-министър председатели, министъра на финансите, министъра на
регионалното развитие и благоустройството, министъра на културата, както и всички
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останали институции имащи и понастоящем отношение към подготовката на
Председателството, главният секретар на МС, постоянният представител на Република
България към ЕС. Отчитайки водещото им значение, а с оглед да не се допусне загуба в
натрупаната до този момент експертиза, в състава на Щаба като членове са включени
директорите на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в
администрацията на Министерския съвет и дирекция „Политики и институции на
Европейския съюз“ в Министерството на външните работи. Предвидена е
възможността за участието на всички членове на Министерския съвет на заседанията на
Щаба, като при обсъждането на приоритетите и програмата, ще се изисква
задължително участие на от всички министерства.
На този етап е предвидено събиране на Щаба веднъж месечно, което с
напредване на подготовката ще стане на по-чести интервали или при необходимост.
Членовете на Щаба могат да отправят до председателя предложения за разглеждане на
определени въпроси, а заседанията ще се считат за редовно проведени, ако в тях
участват най-малко две трети от членовете.
Чрез Щаба се създава възможност както министерствата и другите отговорни
институции да поставят своите въпроси по отношение подготовката на
председателството, така и се дава право на Националния координатор да изисква и
получава информация и съдействие от държавните органи и органите на местно
самоуправление по всички въпроси, свързани с подготовката на Председателството.
За да се осигури сигурна връзка между работата на Щаба и Центъра, за секретар
на Щаба ще бъде определен директора на Центъра
Националният център, който ще има функции по техническо-организационната
подготовка, е предвидено да бъде създаден като юридическо лице на бюджетна
издръжка към Министерския съвет.
Директорът ще се назначава от заместник министър-председателя по
координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката и ще се подпомага от заместник-директори. Организацията и
дейността на Центъра ще се уреждат с устройствен правилник, издаден от заместник
министър-председателя
по
координация
на
европейските
политики
и
институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
Центърът ще организира и отговаря за оперативното изпълнение на дейностите,
задачите и мерките, свързани с подготовката и провеждането на Председателството,
утвърдени в Плана за подготовка, като координира всички отговорни институции.
Предвидено е да изпълнява функции във всяко едно от четирите направления –
Административен
капацитет,
Инфраструктура,
логистика
и
сигурност,
Комуникационна стратегия и културна програма, Финансиране и обществени поръчки.
Центърът ще има функции по организирането на събития в страната на найвисоко ниво в България и осигуряване на необходимото протоколно обслужване на
делегациите. Ще оказва методическа и експертна помощ за събитията на по-ниско
ниво. Една от най-важните му функции ще бъде да подготви календара на събитията по
отдели категории, съгласувано с компетентните министерства и институции и
Постоянното представителство Република България в Европейския съюз. На Центъра
ще се дадат и функциите по организирането на Пресцентъра на Председателството,
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осигуряването на спонсори и разработване и реализиране на Комуникационната
стратегия.
Центърът ще има функциите да изготвя предложения и подготвя документация
за провеждане на обществени поръчки и организира процедури по реда на Закона за
обществените поръчки, свързани с логистичното осигурявани на делегациите –
настаняване, кетъринг, превод, транспорт. В координация с Министерството на
външните работи и Постоянното представителство на Република България в
Европейския съюз отговаря за изготвянето и изпълнението на План за поетапно
увеличаване на персонала на Постоянното представителство и ротация на служителите
в периода 2016-2018 г. и за осигуряването на допълнителен персонал в
дипломатическите мисии на Република България.
По отношение на задачите на Центъра се дава възможност за сътрудничество с
определени институции в специфични сфери на споделена отговорност. Така например
в координация с Министерството на финансите ще се анализира, планира и осигурява
правилното разходване на средствата от централния бюджет за подготовката на
председателството.
В сътрудничество с ръководството на дружествата, собственици на сградите, в
които ще се провеждат събитията, свързани с Председателството ще следи за
нормалното им функциониране, с оглед спазването на изискванията на Съвета на
Европейския съюз, както и за правилното планиране и реализиране на мерки за
сигурност в координация с компетентните органи.
Отчитайки многообразието от дейности е предвидена възможността по
предложение на директора на Центъра да се създават тематични екипи и групи по
конкретни въпроси със заповед на националния координатор. Предвидена е също
възможността отделни дейности, свързани с подготовката и провеждането на
Председателството, да бъдат възлагани за изпълнение на други ведомства, предвид
тяхната строга специфичност.
Администрацията на Центъра ще бъде съставена от държавни служители и
служители по срочно трудово правоотношение, с обща численост 50 щатни бройки.
Предвижда се съставът за 2016 г. да бъде от 15 служители, като поетапно ще се
увеличава с напредване на подготовката и съобразно нуждите на Председателството.
Предвидено е след приключване на дейностите, свързани с Председателството, по
предложение на Националния координатор, Центърът да се закрие.
За финансиране създаването и дейностите на Центъра за периода 2016 г. - 2019 г.
са предвидени средства от централния бюджет в размер на 5 800 000 лв, съгласно
изготвената финансова обосновка.
Със създаването на Центъра върху ръководството и служителите на структурата
се възлага огромна отговорност за успешното реализиране на Председателството ни.
Подготовката има две страни – политическа и организационна, като всяка една от тях е
еднакво важна и е необходим добър баланс между двете направления, за да можем да
постигнем исканите резултати. Председателството е национален приоритет и за
неговото успешно реализиране са необходими не само опит, умения и знания, но и
сериозни усилия, мотивация и отдаденост. Същото важи и за изискванията при
формирането на екипа на Центъра. За ръководството и експертния състав на Центъра
ще се търсят лица с доказано богат професионален опит и квалификация, които да
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могат да се посветят на каузата „Председателство“ през следващите 3 години. В същото
време ще се даде възможност и на млади и амбициозни хора, да се включат дейно като
служители на по-ниските експертни нива.
Със Закона за държавния бюджет за 2016 г. се дава възможност Министерският
съвет да увеличава числеността на персонала за целите на подготовката за срок до
приключване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Назначените при тези условията служители заемат длъжността по срочно трудово
правоотношение или се преместват временно в друга администрация до приключване
на дейностите, свързани с Председателството.
В тази връзка, в Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. се създава нова длъжност
сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Длъжността
„сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС“ се ползва в
Центъра по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
ЕС и се заема по трудово правоотношение. В зависимост от възложените задължения и
необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален
опит длъжността се степенува в три групи, подредени в низходящ ред - съответно
главен, старши и сътрудник, като се вземат предвид обхватът и обемът на
изпълняваната от тях дейност. Тази длъжност не може да се използва от други
администрации и се създава само за целите на функциониране на Центъра, като след
приключването на Председателството ще бъде премахната, за да не се извършват
злоупотреби.
Отчитайки сериозните задачи, който Центърът следва да изпълни в сравнително
кратък период от време, следва да се помисли за адекватното възнаграждение на тези
лица. В този смисъл е и заложената възможност за увеличаване на заплащане на тези
служители с до 20% над максималния размер на основната месечна заплата за
съответното ниво и степен с направената промяна в Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г.
По този начин заплащането на служителите, които ще поемат цялата
отговорност за подготовката и провеждането на Председателството може да бъде
сравнено с това, получавано от сътрудниците по управление на европейски проекти и
програми. В същото време, задачите, функциите и най-вече отговорността за успешно
реализиране на Председателството са еднакво значими с усвояването на европейските
фондове. Още повече, председателството е възможност за подобряване на имиджа,
привличане на инвеститори и повишаване на интереса към страната, както и
отношението на нашите европейски партньори към България. Отчитайки развитията от
последните години, налице е явна тенденция за текучеството на експерти от
държавната администрация, занимаващи се с европейски въпроси . основните причини
за това са ниското заплащане, което не съответства на: обема на работата и високата
степен на натовареност; работата под много сериозно напрежение, включващо
необходимост от предоставяне на експертни становища в рамките на много кратък
срок; работа на чужд език, без това да се отразява на заплащането и т.н. Това довежда
до тяхното преориентиране и търсене на алтернативни и по-добри възможности за
реализация. За да може да се мотивира участието на адекватно подготвени и отговорни
лица в звеното, следва да бъде помислено и за тяхната мотивация и възможност да ги
задържим по време на подготовката и провеждането на Председателството.
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Отчитам чувствителността на темата за по-високи възнаграждения, още повече в
контекста на заявената необходимост от съкращаване на разходите в администрацията.
В същото време компромис с качеството не следва да бъде правен, тъй като
последиците могат да са необратими.
След създаването на Центъра, е предвидено ТРГ да продължат да функционират
още четири месеца до пълното поемане на техните функции и задължения от
служителите на Центъра. Това ще даде възможност на министерствата да отделят
повече внимание на водената от тях политика, като с тях ще се поддържа ежедневна
връзка, с оглед осигуряването на последователна подготовка във всяко отношение –
обучение на персонала, подготовка на срещи и събития в България, осигуряване на
„говорене в един глас“ и др.
Във връзка с гореизложеното, предлагам приемането на проекта на
Постановление за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката
и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през
2018 г.
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