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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ
Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Борислав Сандов – заместник министър-председател по климатични политики и
министър на околната среда и водите
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 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 ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 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.
Проектът на акт е изготвен, за да отговори на очакванията за създаване на актуален и
действащ състав на Консултативен съвет към заместник министър-председателя по
климатични политики, който да подпомага изпълнението на целите на правителството за
развитие на Европейската зелена сделка и за реализиране на националните приоритети в
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо
развитие, социалната справедливост, опазването, възстановяването и адаптирането на
околната среда.
Съществуващият състав и функции на създадения с ПМС № 86/2020 г. Консултативен
съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не отговарят на новия състав на
Министерски съвет и целите от Коалиционното споразумение, както и на нуждите на
заинтересованите страни у нас с оглед на активния процес за приключване на преговорния
процес на целите за климата на ЕС за 2030 г. като част от законодателния пакет „Подготвени
за цел 55“.
До момента КСЕЗС няма изготвен и приет от Министерски съвет Правилник за
организация на дейността, който да уреди състава на съвета и правилата за организация на
заседанията на съвета.
В тази връзка с настоящия проект на ПМС се предвижда, актуализирането на състава на
КСЕЗС, съобразен с новата политическа действителност, с конституирането на Министерски
съвет и с приоритетите на правителството за развитие на Европейската зелена сделка в
дългосрочен план. Създава се възможност КСЕЗС да създава ресорни комисии по определени
секторни политики, които да подпомагат вземането на решения на съвета в областта на
климатичните промени.
Поименният състав на КСЕЗС се определя със заповед на министър-председателя, като
се определя секретар и секретариат, който да подпомага дейността на съвета.
Със същото ПМС се приема Правилник за организация на дейността на КСЕЗС в който
се урежда състава му, правилата за избор на ресорните комисии, критериите на които следва
да отговорят членовете, които да се включат в неговата дейност.
С Правилника се доразвиват функциите на КСЕЗС, като осъществяване на
сътрудничество с международни партньори за реализиране на политиките на Европейската
зелена сделка (ЕЗС) и за възприемане на правителството, като надежден и предпочитан
стратегически партньор и иноватор на Балканите в ЕЗС, изискване на информация за
изпълнението на дейностите по Плана за възстановяване и развитие, свързан с изпълнението
на ЕЗС и декарбонизацията, изготвяне на предложения за програма на Министерски съвет за
изпълнение на ЕЗС, изготвяне на отчет за дейността в същата област и други.
С проекта на акт се създават предпоставки за своевременно решаване на въпроси,
свързани с оптимизирането на работата на администрацията, и изготвяне на проекторешения
за Министерски съвет относно амбициозните цели свързани с ЕЗС, тъй като КСЕЗС ще
изпълнява нормативно заложените му функции за координация и ефективно взаимодействие
между държавните институции.
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Проектът на ПМС не съдържа разпоредби и транспониращи актове на Европейския съюз,
поради което не се налага справка за съответствие с европейското право.
На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са проведени обществени
консултации. Проектът на ПМС, доклада, оценката на въздействие и становището към нея са
публикувани на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. Проектът
на акт е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме
предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 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
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Постановление № 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.
2. Частична предварителна оценка на въздействието по чл.30б от УПМСНА.
3. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ от съгласуването на извършената
оценка на въздействието.
4. Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА.
5. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
6. Таблица за проведено междуведомствено съгласуване и обществени консултации на акта.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:
(n)
БОРИСЛАВ САНДОВ
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