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До
г-жа Екатерина Захариева
Заместник министър-председател по
икономическата политика, министър
на регионалното развитие и министър
на инвестиционното проектиране
г-н Васил Щонов
Министър на икономиката и
енергетиката

Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление за
създаване на Енергиен борд

Уважаема г-жо Захариева,
Уважаеми г-н Щонов,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проекта на Постановление на
Министерски съвет за създаване на Енергиен борд приложено представяме на вашето
внимание становището на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”, като се надяваме
да разгледате и отчетете направените предложения и коментари.
Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” е една от първите български природозащитни
неправителствени организации, което наскоро отбеляза двадесет и седем години от
създаването си. Учредено е през 1986 г. като български клон на международното екологично
движение към ООН от учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации.
Сред основните цели на сдружението са опазване на околната среда, насърчаване на
устойчивото развитие в България и застъпничество за представяне на екологични теми в
образованието, науката и ежедневния живот.
Приложение: съгласно текста.
08.09.2014 г.
гр. София

С уважение:
Д-р Владимир Горбунов
Председател
на Управителния съвет

Становище
относно проект на постановление на Министерски съвет за създаване на Енергиен борд

1. Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие” приветства намерението за създаване на
Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерски съвет за
решаване на важни въпроси от обществена значимост в областта на енергетиката. Считаме,
че Съветът би могъл да окаже съществено въздействие за разрешаване на проблемите в
енергетиката и за хармонизиране на сектора с най-добрите европейски практики.
2. Бихме искали да подчертаем, че опазване на околната среда и конкретно въздействията от
изменението на климата са сред сериозните предизвикателства пред човечеството в
следващите години, и в частност пред компаниите в сферата на енергетиката и икономиката.
Това е признато и от Европейския съюз, който е приел законодателен пакет „Климат –
Енергетика” с период на действие до 2020 г. В ход е съгласуване и приемане от Европейския
съюз на нова рамкова политика „Климат – Енергетика” с период на действие до 2030 г.,
която си поставя съществени и високи цели. Европейската практика е политиката по
опазване на околната среда, и в частност на климата, да бъде интегрирана в отделните
секторни политики. В тази връзка, българското правителство е приело редица програмни и
нормативни актове, които разглеждат въпросите на енергетиката и климата като взаимно
свързани при планиране и изпълнение на дейностите в двата сектора.
3. В противоречие с досегашните действия на българските правителства и съществуващите
европейски практики, констатираме, че в основният състав на Енергийния борд не са
включени неправителствени организации, работещи в сферата на екологията. Считаме това
за сериозен пропуск, който дискриминира цял сектор от гражданското общество, който
активно допринася нашата страна да бъде по-добро място за живот. Отчитаме, че в състава е
предвидено да участват около 25 представители на редица заинтересовани от процесите в
енергетиката компании, организации и браншове, в т.ч. производители, търговци,
работодатели, работници, потребители, банки, добивни компании, но нито една екологична
организация.
4. С оглед на гореизложеното, като отчитаме необходимостта от специфична експертиза по
въпросите на околната среда, предлагаме да бъдат включени представители на екологичните
неправителствени организации, регистрирани в обществена полза. По-конкретно, като
критерии за избора им за членове на Енергийния борд следва да бъде да са преминали
високите критерии за кандидатстване, оценка и представяне на доказателства за своята
експертиза в процедурите за избор на представители с право на глас от групата на
екологичните организации в състава на комитетите за наблюдение на Оперативна програма
„Околна среда” 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 г.
Участващите в двата комитета екологични организации отговарят на следните високи
критерии, посочени в чл. 6, ал. 1 от Механизма за избор на представители на юридическите
лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, чийто представители да участват в
състава на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период
2014-2020 г., а именно: регистрирани са за изпълнение на обществено полезна дейност;
активно действащи са най-малко две години; имат опит в разработване/изпълнение/
мониторинг или оценка на стратегии/програми или политики; имат опит в
разработването/изпълнението/мониторинг или оценка на Националната стратегическа
референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани
със средства от Европейския съюз; не членуват в национално представителните организации
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на работодателите, на работниците и служителите, както и в национално представителните
организации на и за хората с увреждания, признати от Министерски съвет.
За установяване дали са изпълнени тези критерии Министерството на околната среда и
водите и Министерството на икономиката и енергетиката са извършили съответната оценка
на представените документи от екологичните организации. Одобрението им за участие в
състава на двата комитета за наблюдение е доказателството, че те отговарят на посочените
изисквания.
Приемането на посочените критерии би позволило на няколко (малко на брой)
неправителствени организации от сферата на екологията да се включат в основния състав на
Енергийния борд. По този начин би се поправил съществуващият в момента съществен
пропуск. Конкретно, предлагаме допълване на чл. 3, ал. 3, т. 2 от проекта на постановление,
като след последната дума се добави:
„ ,юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, участващи с
представители от групата на организациите, работещи в сферата на екологията, в комитетите
за наблюдение на оперативните програми „Околна среда” 2014-2020 г. и „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г.”
5. Бихме искали да насочим вашето внимание, че в чл. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Енергийния борд е допусната грешка, която не позволява да се определи срока,
в който секретариатът следва да публикува преди провеждане на заседанията в портала на
консултативните съвети дневния ред и материалите, който ще се разглеждат. Предлагаме
срокът да бъде 5 календарни дни.
6. Предлагаме чл. 17, ал. 2, т. 5 на Правилника за организацията и дейността на Енергийния
борд да се промени на „решения, становища, предложения, презентации и справки.”, което
би позволило по-пълно представяне пред обществеността на разглежданите документи и
материали по време на заседанията.
7. Препоръчваме да се обмисли възможността в този нормативен акт и в други подобни
документи да се използва българската дума „съвет”, съответстваща на английската дума
„board”.
8. Бихме искали да отбележим, че общественото обсъждане по проекта на постановление
започна на 25.08.2014 г. и продължи до 08.09.2014 г. Два дни по-късно, на 27.08.2014 г.
проектът на постановление вече беше приет на заседание на Министерски съвет, а първото
заседание на Енергийния борд се проведе на 02.09.2014 г. Призоваваме за придържане към
регламентираният в чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове 14-дневен срок, в който
заинтересованите лица е предвидено да имат възможност да внасят свои предложения и
становища по проект на нормативен акт. Отчитаме необходимостта за срочно търсене на
решения за проблемите в енергетиката, но считаме, че това не следва да бъде основание да се
пренебрегва мнението на гражданското общество при създаване на нов и важен
консултативен орган като Енергийния борд.
9. Убедени сме, че функционирането на Енергийния борд би било ефективно и резултатно,
ако успее да се съобрази не само с интересите на производителите и потребителите, но и на
гражданското общество.
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