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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Меглена Кунева - заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Националния център
по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 година („Центъра“).
С Постановление № 114 от 2016 г. се създаде национален механизъм за
координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на
Съвета на ЕС през 2018 г. Едно от основните звена, създадено с това постановление е
Центърът, като той има функции основно по отношение на техническо-логистичната
част от подготовката за нашето Председателство през 2018 г. Съгласно чл. 12, ал. 4 от
ПМС 114/2016 г. е предвидено Устройственият правилник на Центъра да бъде приет от
Министерския съвет по предложение на заместник министър-председател по
координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката.
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С предложения проект на Устройствен правилник се цели да бъдат уредени
въпросите свързани със структурата, организацията на работата и функциите на
администрацията на Центъра, който е юридическо лице на бюджетна издръжка,
второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на Министерския съвет.
Общото методическо ръководство и контрол над дейността на центъра ще се
осъществява от Националния щаб за подготовката и провеждането на Българското
председателство на съвета на Европейския съюз през 2018 година („Щаба“).
По отношение на управлението на Центъра е предвидено ръководството да се
осъществява от директор, назначен със заповед на заместник министър-председател по
координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката. В проекта на Устройствен правилник са зададени основните
изисквания, на които следва да отговаря лицето, за да може да заема длъжността.
Предвидено е директорът да се подпомага от двама заместник-директори, назначавани
също със заповед на заместник министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и
науката.
Администрацията на Центъра ще бъде съставена от държавни служители и
служители по срочно трудово правоотношение, с обща численост до 50 щатни бройки.
Общата численост на Центъра е разпределена по години, както следва: за 2016 г. 15 бр.;
за 2017 г. 35 бр.; за 2018 г. 50 бр.
Администрацията на Центъра е обща и специализирана и е структурирана в две
дирекции: „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки
ресурси" и „Подготовка на Председателството“.
Дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и
човешки ресурси" ще изпълнява функции по цялостното техническо и правно
обслужване на Центъра. Ще подготвя бюджета на Центъра и ще извършва
счетоводното отчитане на изпълнението му. Дирекцията ще се занимава с всички
дейности по отношение на персонала на Центъра, в това число подбор, назначаване,
освобождаване, обучения и др. Също така има функции по материалното и техническо
снабдяване на Центъра, поддръжка на деловодната дейност и др.
Дирекция „Подготовка на Председателството“ ще изпълнява всички специфични
функции по отношение на техническо-логистичната аспекти на подготовката, заложени
в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. („Плана за подготовка“). Те са свързани с актуализиране на членовете на
екипа на Председателството и тяхното обучение, бюджета за Председателството,
провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и
организация на събития, комуникационна и културна програма. Следва да се обърне
внимание, че Центърът има споделени функции с отделни министерства в зависимост
от тематиката, която се разглежда (например с Министерството на финансите по
отношение на бюджета, с Министерството на външните работи по отношение на
комуникационна стратегия и протокол, с Министерството на културата и
Министерството на външните работи по отношение на културната програма и др.).
По отношение на Плана за подготовка, Центърът има за задача да изготвя
тримесечни отчети за неговото изпълнение, с изключение на раздел 5 „Приоритети и
програма на Председателството“.
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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.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на
Постановление на Министерския съвет и докладът към него са публикувани на Портала
за обществени консултации.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове,
които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, съгласно
чл. 35, ал. 1, т. 4 буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация.
С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско
законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското
право.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл.
32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното, предлагам Министерския съвет да приеме проекта
на постановление за приемане на Устройствен правилник на Националния център по
подготовката и провеждането на Българското председателство на съвета на
Европейския съюз през 2018 година
Приложения:
1.

Доклад;

2.

Проект на постановление на Министерския съвет;

3.

Финансова обосновка – само за МФ 2 екз.;

4.

Съобщение за средствата за масово осведомяване;

5.

Съгласувателни становища и справка за отразяването им.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ
ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Меглена Кунева

