
 

 

 

 

София, 04 май, 2022 г. 

изх. № 3287/04.05.2022 

 

 

ДО Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

 

 

 

ПОЗИЦИЯ 
 

Относно: Позиция на Коалиция „За зелен рестарт“ - MOVE BG, WWF България, 

„Грийнпийс“ - България и „Институт Кръгова Икономика“ относно проект на ПМС за 

изменение и допълнение на ПМС № 86 от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет 

във връзка с Европейската зелена сделка и за приемане на Правилник за организация на 

дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка 

 

 

Уважаеми г-н Сандов, 

 

От името на Коалиция „За зелен рестарт“ - MOVE BG, WWF България, „Грийнпийс“ - 

България и „Институт Кръгова Икономика“ - приветстваме предложението развитие на 

състава и функциите на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС), 

така че да отговори на амбициозните цели, на предизвикателствата и на нуждите, свързани 

с подобряването на обществения диалог и разработването на конструктивни политики за 

успешното прилагане на ЕЗС в България.  

 

Подкрепяме сформирането на ресорни комисии с обособени функции и широка 

представителност, които да покрият основните реформи и теми по изпълнението на ЕЗС в 

България - подготовка за изпълнението на Пакет „Подготвени за целта 55“, включително 

чрез актуализация на Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК), на 

Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, на Дългосрочната 

стратегия за декарбонизация до 2050 г., на Дългосрочната стратегия за обновяване на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., интегрирането на 

климата и извършването на реформи в енергетиката, индустрията, транспорта, селското и 

горското стопанство, които да доведат до декарбонизация на тези сектори, въвеждането 

на устойчиви иновации и прилагането на природо-базирани решения.  

 



 

Признателни сме, че в представените в проекта на ПМС ресорни комисии са взети предвид 

препоръките за тематичната насоченост, които обхващат аспектите на енергийна бедност 

и природо-базирани решения и които заедно с други граждански организации 

представихме на Вашия екип (писма с вх. № 48-00-197/02.03.2022 г. и № 48-00-

200/02.03.2022 г.). 

 

Предвид важността и нивото на очакваните резултати от работата на КСЕЗС, бихме искали 

да направим предложения към Правилника за организация на дейността на КСЕЗС 

(Правилника), които смятаме, че биха допринесли за ефективното и прозрачно 

функциониране на Съвета: 

Механизъм за избор на представители от гражданския и други сектори: Предлагаме в 

правилника на Съвета да се заложи механизъм за избор на представители от различните 

сектори, упоменати в чл. 3, ал. 5, т. 23 от Правилника. Това би спомогнало за утвърждаване 

на демократичните принципи на управление, за по-широка обществена подкрепа за 

работата на КСЕЗС и неговите комисии и за утвърдено представителство на излъчените 

членове.  

Механизъм за промяна на представителите от организациите членове: С цел по-

голяма яснота, в правилника може да се уточни механизмът за промяна на 

представителите на организациите членове в Съвета. 

Регламентиране на правата и задълженията на членовете на Съвета: В Правилника 

ясно са разписани правата и задълженията на председателя и секретаря на Съвета. 

Препоръчваме да се регламентират също и правата и задълженията на членовете на 

Съвета.  

Подаване на писмени становища от членове на Съвета: С цел вземане на информирани 

решения от страна на членовете на Съвета и прозрачност, препоръчваме да се 

регламентира възможността за подаване на писмени становища от членовете на Съвета 

преди и след заседанията, и тяхното включване като приложения към протоколите от 

заседанията. 

Създаване на работна група за мониторинг на Плана за възстановяване и устойчивост 

(ПВУ): Предвид важността на реформите и дейностите в ПВУ за декарбонизация и 

изпълнението на ЕЗС в България, смятаме, че е важно да се регламентира и отдели 

координацията на реформите и дейностите в ПВУ от техния мониторинг. Възможен подход 

е създаване на работна група или ресорна комисия за мониторинг на ПВУ (за справка наши 

препоръки от Писмо с регистрационен индекс в МС 17.00-8/13.1.2022 г.). 

Капацитет и роли в ресорните комисии: Препоръчваме към Министерския съвет да бъде 

осигурен експертно-административен капацитет, който да подпомогне предстоящата 

интензивна работа на ресорните комисии и работни групи, както и допълнително да се 

обособи водещата роля на ресорните министерства и институционалните членове на 

Съвета и комисиите относно създаването на проекти на нормативни актове, стратегии, 

програми и планове. 



 

При необходимост сме готови да предоставим допълнителна обратна връзка и да 

подкрепим процеса на създаване на КСЕЗС.  

 

Лице за контакт: Апостол Дянков, Ръководител програма „Климат и Енергия“, WWF 

България, тел. +359 886 745 777, ел.поща: adyankov@wwf.bg. 

 

 

С уважение, 

 

Коалиция „За зелен рестарт“ 

 

 

Саша Безуханова, 

 

Основател на MOVE.BG 

 

   
Веселина Кавръкова, 

 

Изпълнителен директор на WWF България 

 

  
 

Деница Петрова, 

 

Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ - България 

 
Светослав Стойков, 

 

Съосновател на „Институт Кръгова Икономика“ 

 

 

 

 


