
 
 
 
  
 
 

Изх.№ 1114 

03.04.2020 г.  

гр. София 

До: Томислав Дончев,   

Заместник министър-председател  

До: Жечо Станков, 

Заместник-министър на енергетиката 

До: Атанаска Николова, 

Заместник-министър на околната среда и водите 

 

Относно: Заявление за включване на гражданските природозащитни организации към         
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, съобразно         
проектопостановление на Министерски Съвет от 05.03.2020 г. 

  

Уважаеми г-н Дончев, 

Уважаеми г-н Станков, 

Уважаема г-жо Николова, 

В центъра на Европейския Зелен пакт стои мотото „Никой да не бъде изоставен“ и това               
как Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. с основен фокус               
върху хората и опазването на природата. За нас, от Екологично сдружение „За Земята“ и              
„Грийнпийс“ - България, справедливият енергиен преход и Зеленият пакт са печеливши           
възможности за България. Европейският зелен пакт е новата стратегия за растеж на            
Европа, която интегрира спешната нужда от трансформация и развитие на чисти           
технологии, с цел да забързат процеса на декарбонизация на икономиката на континента. 



Трансформацията ще бъде успешна само ако е справедлива и само ако е от полза за               
всички в трите основни направления на устойчивото развитие - икономическо, социално и            
екологично. Вече се убедихме, че колкото повече се отлагат решенията за този преход,             
толкова по-болезнени и с тежки социални последици ще бъдат мерките, наложени от            
икономическата логика. 

За да сме сигурни, че никой няма да бъде изоставен, всяка една държава трябва да               
положи по-големи усилия за реализирането на тази трансформация. Зеленият пакт          
налага големи инвестиционни потребности, които трябва да се превърнат във          
възможности за правилните инвестиции във всяка една страна, сфера и регион.  

Активното гражданско участие в обществените процеси е мерило за качеството на           
демокрацията във всяка една държава. От изключително значение е активното          
включване на гражданите в политическия процес, както и повишаване на техния интерес            
към различните форми на гражданско участие. Един от механизмите за постигане на това             
е чрез ясни и прозрачни процедури, които да гарантират достъпа на гражданите до             
институциите, и чрез легитимното гражданско представителство в различни форми за          
консултации и контрол. От първостепенно значение е да се работи в посока за             
увеличаване на гражданското участие и контрол при изработване на публичните цели и            
политики. Участие на гражданите на всички нива на вземане на решения и изработване             
на публични политики е гаранция за прозрачното и добро управление. 

С настоящото писмо се обръщаме към Вас с желание да продължим добрите работни             
взаимоотношения и сътрудничество в сферите на справедливия енергиен преход,         
климатичните промени, социално-икономическата трансформация и опазването на       
околната среда, които изградихме през последните няколко години - първата среща на            
тема “Справедлив енергиен преход” през 2018 г. (линк към публикация в сайта на „За              
Земята”) и нейното продължение в началото на 2020 г. (линк към публикация в сайта на               
„За Земята”).  

Вярваме, че нашата директна работа с общности във въглищни региони като Бобов дол             
може да бъде полезна в планирането на справедлив преход отвъд въглищата. Готови сме             
да споделим опита си от внедряването на нови технологии в образователния процес в             
професионалната гимназия в Бобов дол (линк към публикация в сайта на „Грийнпийс”),            
както и от организирането на курс за монтьори на фотоволтаични инсталации,           
организиран от “Грийнпийс” - България в региона на Дупница и Бобов дол (линк към              
публикация в сайта на „Грийнпийс”).  

Приветстваме проектопостановлението на Министерския съвет от 05.03.2020 г. за         
създаването на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и           
оценяваме това действие като изключително необходимо за страната, макар и леко           
закъсняло. 

https://www.zazemiata.org/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.zazemiata.org/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.zazemiata.org/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.zazemiata.org/konferencia-prehod-zazemiata/
https://www.zazemiata.org/konferencia-prehod-zazemiata/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/1364/greenpeace-solarna-laboratoriya-bobov-dol/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/1364/greenpeace-solarna-laboratoriya-bobov-dol/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/2466/zavurshi-kursut-za-montyori-na-fotovoltaichni-instalatsii/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/2466/zavurshi-kursut-za-montyori-na-fotovoltaichni-instalatsii/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/2466/zavurshi-kursut-za-montyori-na-fotovoltaichni-instalatsii/


Силно притеснени сме, че към настоящия проект за създаването на Консултативен           
съвет, роля и място за пряко участие не е предвидено за зелените граждански             
природозащитни организации. 

● Във връзка горепосоченото и на основание на чл. 7, ал. 7 от Постановление 142 на               
МС  от 7.06.2019 г.; 1

● А също и на основание чл. 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския             
парламент и Съвета[2] от 11 декември 2018 г., относно управлението на           2

Енергийния съюз и на действията в областта на климата; 
● Както и от произтичащите от Съобщението (стр.30) на Европейската комисия до           

Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и        
социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“         
(COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г., задължения за България; 

● Както и на основание на чл. 2, ал. 2 от проектопостановлението на МС за              
създаване на Консултативен съвет за Зелената сделка, 

От Екологично сдружение „За Земята” и „Грийнпийс” - България заявяваме          
желанието си да бъдем включени като заинтересовани страни към Консултативния          
съвет, като организации с отношение към разработването на посочените в чл. 2            
точки 1-5, цели и политики от проектопостановлението на МС за Зелената сделка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-09/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90
%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96142%20%D0%BD%D
0%B0%20%D0%9C%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%202019%20%D0%B3.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN#d1e2254-1-1 



Предложения за работата на Консултативния съвет 

Имаме конкретни предложения относно работата на Консултативния съвет, независимо         
дали в него ще има наши представители. Част от тях са Седемте златни правила,              
идентифицирани от партньорите в мрежата Europe Beyond Coal, част от която са „За             
Земята” и „Грийнпийс” - България. Те дават насоки към националните власти и            
европейските институции за равноправното включване на местни власти и граждани в           
процеса на подготовка и осъществяване на енергийната трансформация на засегнатите          
региони. 

1. Открито поканете всички. Публикувайте поканата за участие много по-рано и на           
много, внимателно избрани и достъпни локации. Публикувайте предварително        
дневния ред и работните материали за заседанията.  

2. Включете всички заинтересовани. Осигурете участието на всички засегнати в         
работните групи. Подсигурете предаването по интернет на заседанията на         
Консултативния съвет (особено подходяща мярка в условията на пандемия от          
коронавирус). 

3. Осигурете равнопоставеност. Дайте еднакъв статут и тежест при гласуването на          
всички участници в планирането на справедлив преход. Ангажирайте се със          
задължително разглеждане на предложения, направени от представителите на        
обществеността. 

4. Споделете информация. Осигурете споделяне на еднаква информация, по едно         
и също време за всички участници. Гарантирайте пълна прозрачност на работата           
на Консултативния съвет, независимо от това кой физически участва в          
заседанията на органа. Публикувайте в интернет всички решения и         
подкрепящите ги материали, както и предложенията, направени от        
представителите на обществеността. 

5. Гарантирайте обратната връзка. Определете точни правила за изразяване на         
мнения от участниците. 

6. Отворете се към широката общественост. Уверете се, че протоколите от          
дискусиите са споделени публично не по-късно от две седмици след срещите. 

7. Ангажирайте обществеността. Направете така, че обществото да стане част от          
процеса на справедлив преход, като предоставите достатъчно изчерпателна        
информация за него. 

 

 

 

 



За контакт и допълнителна информация: 

  

Тодор Тодоров 

„За Земята”/Friends of the Earth-Bulgaria 

координатор на проекти в направление „Енергия и климат“ 

Национален координатор за България на CEE Bankwatch Network по направление 
Справедлив енергиен преход 

За контакти: 

t.todorov@zazemiata.org 

Тел: +359 2 9431123 

Моб: +359 887122801 

 

Десислава Микова 

Координатор на кампанията “Климат и енергия” 

“Грийнпийс” - България 

E-mail: desislava.mikova@greenpeace.org 

T: +359 2 9431123 

M: +359 889521550 

 


