
Коалиция „За зелен рестарт“

Вицепремиер климатичен преход и зелена 
трансформация

МОСВ

ЦКЗ към МС

МТСП МОН МЗХГ МТМФ МЕ МТИТС МИ МРРБ ДАНИИ

НЕОБХОДИМАТА КОНФИГУРАЦИЯ

Легенда: Посочените институции задължително трябва да изградят вътрешен капацитет на ниво заместник-министър, отговорен за климата и зелената трансформация. 
Необходимо е и изграждане на капацитет чрез създаване на необходимите дирекции към заместник-министъра по направление отговорностите на даденото министерство, 
свързани с Европейския зелен пакт, новите директиви и регламенти, включително и Таксономията за устойчиви финанси. Заместник-министрите трябва да работят в тясно 
сътрудничеството по между си под координацията на Вицепремиера. Паралелно всяко звено трябва да разшири обхвата на прилагане и интеграция на целите и политиките с 
регионалните и общинските си звена и структури за прилагане и постигане на новите амбициозни европейски цели за устойчив растеж. Тези цели ще се реализират чрез 
средствата от европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да генерират ускорено и устойчиво икономическо развитие, привличайки нови 
инвестиции за цялостна трансформация и декарбонизация на икономиката България. 

https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/
https://www.gov.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/struktura
https://www.mlsp.government.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/
https://www.tourism.government.bg/
https://www.minfin.bg/
https://www.me.government.bg/
https://www.mtitc.government.bg/
https://www.mi.government.bg/bg
https://www.mrrb.bg/
https://www.sari.bg/


СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Графика: Европейски съюз – 
източник Европейска 
комисия. Лиценз: СС.



Легенда: Посочените институции задължително трябва да изградят силно експертен, специализиран вътрешен капацитет с пряка отговорност от съответен заместник- 
министър по климата и зелената трансформация. Към него трябва да изградят и необходимия брой дирекции по направление преките отговорности на даденото министерство, 
свързани с Европейския зелен пакт, новите директиви и регламенти, включително и Таксономията за устойчиви финанси. Заместник-министрите е необходимо да въвличат и 
останалите министерства и институции в тези интегрирани хоризонтални процеси и политики, фокусирани в ресорите, които отделят въглеродни емисии, поглъщат емисии и 
имат пряко или косвено отношение към зелената трансформация на икономиката и решенията по тези направления. 
Заместник-министрите трябва да работят в тясно сътрудничеството по между си под координацията на Вицепремиера в паралел с Министерство на финансите. Допълнително 
министерствата трябва да разширят обхвата на прилагане и интеграция на европейските цели и политики с регионалните си звена и структури. Основен акцент на работата с 
регионалните звена трябва да е взаимодействието с местните власти за прилагане и постигане на стратегията за устойчив растеж, както и реализиране на проектите от 
европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост: инструментите, които трябва да генерират ускорено и устойчиво икономическо развитие на България, 
привличайки нови инвестиции.
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