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от
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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за организация и
координация на процеса на разговори за присъединяване на Република България към
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на
Постановление на Министерския съвет за организация и координация на процеса на
разговори за присъединяване на Република България към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие.
Припомням, че на 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за
откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни
кандидатки, между които и България, която официално прие отправената покана за
започване на разговори за членство. На срещата на Съвета на ОИСР на ниво
министър на 9-10 юни 2022 г. на България се очаква бъде връчена Пътна карта с
пълните параметри на започващия процес на разговори, в т.ч. условията на
задълбочени технически прегледи, което изисква конкретни действия веднага след
получаването й.
С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда създаване
на организация и координация за разпределение на отговорностите и на начина на
взаимодействие между институциите, с цел осигуряване на максимална
ефективност в процеса на разговори за присъединяване.
Проектът на ПМС регламентира правомощията на МС, на министъра на
външните работи в качеството му на Председател на Междуведомствения
координационен механизъм /МКМ/, структурата и функциите на МКМ, както и
начина на вземане на решения.
Проектът на ПМС стъпва върху създадения през 2017 постоянно действащ
Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на
ул. Александър Жендов 2, София 1113
тел.: +359 (2) 948 29 99, факс: +359 (2) 948 31 01
e-mail: minister@mfa.bg, интернет страница: www.mfa.bg,
следете ни на: twitter/mfabulgaria

Република България към ОИСР под председателството на министъра на външните
работи, който се утвърди като важен инструмент за структуриране и ускоряване на
подготовката на страната за членство в ОИСР. Основната задача в този процес бе
свързана с активизиране на участието на България в комитети и работни групи на
ОИСР, и с присъединяването ни към правни инструменти на Организацията.
С началото на разговорите за членство започва нова фаза във
взаимодействието на България с ОИСР, която има своите специфични условия и
изисквания.
Проектът на Постановление на МС определя функциите на
Междуведомствения координационен механизъм и начините на взаимодействието
му с Министерския съвет с цел провеждане на единна национална политика на
България по въпросите, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР.
Предвидена е и гъвкавост в процеса на взимане на решения в рамките на процеса,
като се предлага одобрените от Междуведомствения координационен механизъм
документи да се считат за предварително съгласувани в съответствие с чл. 32 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет. В проекта е залегнал и
механизъм за разглеждане на въпроси, които са от компетентността на повече от
едно министерство или ведомство, по които не е постигнато съгласие в рамките на
Междуведомствения координационен механизъм и поради възникнали нови
ангажименти и компетенции, които не са дефинирани в действащите устройствени
правилници на институциите.
Бих искала да обърна внимание, че добре функциониращ ефективен
координационен механизъм е от съществено значение за успешното осъществяване
на процеса на присъединяване, предвид неговия хоризонтален и между-секторен
характер. Процесът на присъединяване предвижда в кратък срок България да
представи документа Първоначален меморандум (Initial Memorandum), в който като
страна кандидат да изложи своята изходна позиция спрямо всички действащи
тематични правни инструменти на ОИСР в сферите на дейността й. Нашата цел е
този документ да бъде представен през есента на 2022 г.
Следващият етап от процеса се състои от задълбочени технически прегледи,
които ще бъдат извършени от над 20 тематични комитета на Организацията в
различни области - търговия и инвестиции, обществено управление, почтеност и
борба с корупцията, опазване на околната среда и борба с климатичните промени,
цифрова икономика, регионално развитие, качествена инфраструктура,
конкуренция, заетост и социална политика и др.
Скоростта на присъединителния процес до голяма степен ще зависи от
ангажимента и способността на българската администрация да предоставя бързо
исканата от ОИСР информация във всяка една фаза на разговорите и да предприема
своевременни действия в съответствие с направените препоръки, вкл. за промени в
законодателството при необходимост. Страната ни трябва да демонстрира
убедително активност, ангажимент и капацитет да прилага правните инструменти
на ОИСР и да следва политиките в съответствие със стандартите и принципите на
Организацията.
Проектът на ПМС предвижда в тримесечен срок след приемането му МС да
приеме Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството с ОИСР. Тази
пътна национална пътна карта ще представлява актуализация и адаптация на
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приетата с РМС №444/2021тригодишна Пътна карта за периода 2021-2023г.,
отчитайки новия статут на България като страна кандидат в процес на
присъединяване.
Проектът на постановление няма да доведе до въздействие върху държавния
бюджет.
За
изпълнението
му
не
са
необходими
допълнителни
разходи/трансфери/други плащания.
Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради
което не се прилага справка за съответствие с европейското право. В изпълнение на
чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна
оценка на въздействието на проекта на постановление, която е съгласувана с
дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет.
Проектът на акт, заедно с проекта на доклад, частичната предварителна
оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“, беше публикуван на Портала на Министерския съвет за
обществени консултации съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове
за срок от 14 календарни дни предвид необходимостта от предприемане на спешни
действия от българска страна.
Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените
бележки и предложения са отразени.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме представения проект на Постановление на
Министерския съвет за организация и координация на процеса на разговори за
присъединяване на Република България към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР).
/п/
Теодора Генчовска
Министър на външните работи
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