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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС) не
отговаря на актуалните цели на Европейския съюз за развитие на ЕЗС“
Несъответствие на действащата нормативна рамка с гласуваното от 47–то Народно събрание
Решение за приемане на нова структура на Министерския съвет и необходимост от актуализация
на нормативните актове, регламентиращи дейността и ефективното функциониране на
Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС).
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По
възможност посочете числови стойности.

Съществуващият КСЕЗС, създаден с Постановление № 86 на Министерския съвет от 2022 г. не
отговаря на актуалните цели и амбиции на Европейския съюз за развитие на Европейската зелена
сделка и за реализиране на националните приоритети в областта на енергийната и климатична
сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазването,
възстановяването и адаптирането на околната среда. Съществуващият състав и функции на
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“.

1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в
организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на
проблема/проблемите.

Съставът на участниците в КСЕЗС е бил определен със Заповед № Р-85 от 2 юни 2020 г., която
заповед е отменена със заповед № Р-18 на министър-председателя от 03.02.2022, но тя не е
актуална и не включва представители на всички активни заинтересованите страни в КСЕЗС.
ПМС № 86 не дава подходящи възможности, методи и достатъчно гаранции за качествено
идентифициране на предложения за решения и управление на удовлетвореността на
заинтересованите страни в контекста за постигане на целите за климатична неутралност.
Системата за оценка на удовлетвореността функционира незадоволително.
КСЕЗС няма Правилник за вътрешната организация на дейността и работна програма. От
създаването е имало само 2 заседания. Определеният състав в ПМС № 86, както и липсата на
възможност към КСЕЗС да се създават допълнително работни групи и ресорни комисии по
различни сектори не дава възможност да се участва и работи експертно и в дълбочина по
предвидените конкретни реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Липсата на Правилник допълнително утежнява този процес.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока
степен или актове от правото на ЕС.
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Проектът на Постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, които транспонират
актове на Европейския съюз
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.
2. Цели:
Цел 1 - Осигуряване на съответствие на нормативната рамка с новата структура на Министерски
съвет.
Цел 2 - Осигуряване на ефективното функциониране на КСЕЗС, насочено към повишаване на
осигуряване на решения и подпомагане качеството на работата на администрацията, както и
намаляване на административната тежест – за преодоляване на предизвикателствата с целите на
Европейската зелена сделка и целите за климатична неутралност на ЕС за 2030 и 2050 г.

Времеви график:
Очаква се осъществяване на поставените цели да бъде постигнато, както в краткосрочен план, така
и в дългосрочен план, след приемане на акта по отношение постигането на климатична
неутралност за 2030 и 2050 г..
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен
и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е
необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.
3. Заинтересовани страни:


Централни звена и администрации, предоставящи експертни знания и решения към
изпълнителната власт;



Териториални администрации на изпълнителната власт, предоставящи експертни
решения – 28 областни администрации, 265 общински администрации;



Граждани и неправителствените организации, научните среди и бизнеса. Мозъчни
тръстове, в ролята на предлагащи решения и в ролята на потребители на експертните
решения.

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в
рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на
въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в
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дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи/общини и др.).
4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1:
Вариант 1 „Без действие“
Описание: Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия.
Ще продължи да има действаща нормативна уредба, която не съответства на приетата структура
на Министерския съвет. В този случай КСЕЗС няма да може да изпълнява нормативно заложените
му функции, а именно: да подпомага изпълнителната власт с предлагане на решения свързани с
целите на ЕС по отношение на Европейската зелена сделка и целите за климатична неутралност за
2030 и 2050 г.
България ще продължи да се саморегулира без предварително обсъждане и намиране на найдобрите решения и на база на процесите и натрупване на текущи примери и практики без ясно
стратегическо обсъждане на предложенията за решения. Това ще доведе до продължаващо
занижено качество на целеполагането и на експертно обслужване, базирано на налични
дисбаланси и несъвършенства в действащата нормативна уредба, които ще създават предпоставки
за занижаване на резултатите на страната и невъзможността България да се възползва от найправилните предложения за решения свързани със Зелената сделка.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Не са идентифицирани очаквани положителни икономически, социални или екологични
въздействия вследствие на прилагането на този вариант.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма да има нормативно основание за функционирането на КСЕЗС и няма да изпълнява
функциите си като консултативен орган на Министерския съвет при координацията на
правителствената политика в областта на целите и политиките за декарбонизация за 2030 и 2050
г. и Европейската зелена сделка.
Няма да бъдат определени правомощията на председателя, заместник-председателя и членовете
на КСЕЗС.
Членовете на екипа на КСЕЗС няма да могат да извършат дейностите си, тъй като нормативната
рамка няма да е приведена в съответствие с новите структурни промени.
Няма да се осъществи взаимодействието и координацията с всички заинтересовани страни, които
има отношение с Европейската зелена сделка и декарбонизацията.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
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Специфични въздействия:
Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Неприложимо.
Административна тежест:
Неприложимо.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.)
Вариант 2 „Актуализиране състава на КСЕЗС, съгласно новата структура на Министерския
съвет“
Описание:
Този вариант включва приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. и за приемане на
Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка.
Този вариант ще включи и механизми за организацията на дейността на Консултативния съвет,
както и ще се създаде възможност за идентифициране на нуждите и създаване на ресорни комисии
и работни групи, които ще ангажират представителите на заинтересованите страни и ще подкрепят
реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост и като цяло ще подпомогнат
намирането на устойчиви решения в областта на Зелената сделка и целите за декарбонизация за
2030 и 2050 г.
С предложените промени ще се регламентира новия състав на КСЕЗС - председател, заместникпредседател и членове, но също ще се създаде условие за това работата му да бъде координирана
от Секретариат от администрацията на Министерски съвет. Председател на КСЕЗС е заместник
министър-председателят по климатични политики, а заместник-председател на съвета е
министърът на енергетиката. Секретар на Съвета ще бъде определен с Правилника за
организацията от администрацията на Министерския съвет и със заповед на Министърпредседателя по предложение на заместник министър-председателят по климатични дейности и
министър на околната среда и водите.
Членовете на КСЕЗС се предвижда да бъдат:

Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите, заместник
министър-председателят по ефективно управление, заместник министър-председателят по
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икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, заместник министърпредседателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното
развитие и благоустройството, министърът на образованието и науката, министърът на
вътрешните работи, министърът на отбраната, министърът на здравеопазването, министърът на
транспорта и съобщенията, министърът на иновациите и растежа, министърът на културата,
министърът на труда и социалната политика, министърът на земеделието, министърът на туризма,
министърът на външните работи, министърът на спорта, министърът на правосъдието, министърът
на електронното управление.
Останалите институционални участници в КСЕЗС са представители на:

Президентството на Република България, по един представител на парламентарно представените
политически партии, председателят на Националния статистически институт, изпълнителният
директор на Националното сдружение на общините в Република България.
Участниците представители на заинтересованите страни, които основно се очаква основно да вземат
участие в дискусиите на секторните комисии са:

 По един представител и един заместник на национално представителните организации на
работодателите;
 По един представител и един заместник на национално представителните организации на
работниците и служителите и представител Института за устойчив преход и развитие,
създаден с постановление 54 на МС от 2021 г.;
 Председателят на Българската академия на науките и негов заместник;
 Представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на
университетите и висшите училища и техни заместници;
 Представители от браншовите ВЕИ асоциации от секторите (Вятър, Слънце, Вода,
Батерии);
 Представители от четирите най-големи големи природозащитни организации;
 По един представител от научноизследователските организации и мозъчни тръстове от
ранга на (АРИР, ЦИД, ИЕМ, BtoG, ИПИ, Move.bg);
Поименният състав на Съвета се определя със заповед на министър-председателя. Важно
изискване е към членовете и техните заместници на Съвета, извън членовете на МС, да имат
капацитет и на управленско ниво, и на експертно в областта на климатичните промени и целите
на ЕС за декарбонизация. Следва да се създаде капацитет в посочените области и на управленско
и на експертно ниво, за да може Съвета да бъде активно въвлечен и да бъде полезен в дискусиите
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за търсенето на решения за постигане на целите на Европейската зелена сделка и целите за
декарбонизация на ЕС за 2030 и 2050 г.
При отсъствие членовете на КСЕЗС се представляват от резервен член.
По решение на председателя на КСЕЗС, за участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени
представители на други държавни органи и институции, местната власт и неправителствени
организации, имащи отношение към разглежданите въпроси.
Председателят на КСЕЗС организира и създаването на ресорните комисии, започвайки
задължително с тези заложени като реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост
и темите и приоритетите, които са част от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“

Секретарят на КСЕЗС организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета, както и
координира изготвянето на анализи, експертизи, становища, инициативи и мерки по въпроси от
компетентността на съвета.
Кореспонденцията, свързана със заседанията на съвета се осъществява по електронен път през
деловодната система.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
С този вариант се създават предпоставки за своевременно решаване на въпроси, свързани с
оптимизирането на работата на администрацията, и изготвяне на проекторешения за МС относно
амбициозните цели свързани с Европейската зелена сделка тъй като Съвета ще изпълнява
нормативно заложените му функции за координация и ефективно взаимодействие между
държавните институции.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма идентифицирани негативни въздействия. Възможни са временни затруднения от технически
и ресурсен характер при прилагането на работа и създаване на Секретариат и ресорни комисии.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
Специфични въздействия:
С този вариант се създават предпоставки за своевременно решаване на въпроси, свързани с
дискутирането и намиране на най-подходящите решения свързани с Европейската зелена сделка и
целите за климатична неутралност на ЕС до 20230 и 2050 г. и др.,
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Въздействия върху малките и средните предприятия:
Този вариант не засяга пряко малките и средни предприятия. Отчита се обаче че те са потенциални
потребители на услуги, свързани с декарбонизацията и европейската зелена сделка.
Административна тежест:
Ще се намали косвено, предвид създадените условия за включване на заинтересованите страни в
ресорните комисии към Съвета, което ще повиши експертността на КСЕЗС, което ще подпомогне
реализирането на мерките свързани с декарбонизацията в страната в дългосрочен план.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована
страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и
административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими,
административни услуги и др.

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1:

Ефикасност

Ефективност

Вариант 1 Вариант 2
„Без
Нормативно
действие“ регулиране
Цел 1: „Осигуряване на съответствие на
нормативната рамка с новата структура на
Министерския съвет“
Цел
2:
„Осигуряване
на
ефективното
функциониране на КСЕЗС, насочено към
повишаване на осигуряване на решения и
подпомагане
качеството
на
работата
на
администрацията, както и намаляване на
административната тежест – за преодоляване на
предизвикателствата с целите на Европейската
зелена сделка и целите за климатична неутралност
на ЕС за 2030 и 2050 г.“
Цел 1: „Осигуряване на съответствие на
нормативната рамка с новата структура на
Министерския съвет“
Цел
2:
„Осигуряване
на
ефективното
функциониране на КСЕЗС, насочено към
повишаване на осигуряване на решения и
подпомагане
качеството
на
работата
на
администрацията, както и намаляване на
административната тежест – за преодоляване на

ниска

висока

ниска

висока

ниска

висока

ниска

висока
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Съгласуваност

предизвикателствата с целите на Европейската
зелена сделка и целите за климатична неутралност
на ЕС за 2030 и 2050 г.“
Цел 1: „Осигуряване на съответствие на
нормативната рамка с новата структура на
Министерския съвет“
Цел
2:
„Осигуряване
на
ефективното
функциониране на КСЕЗС, насочено към
повишаване на осигуряване на решения и
подпомагане
качеството
на
работата
на
администрацията, както и намаляване на
административната тежест – за преодоляване на
предизвикателствата с целите на Европейската
зелена сделка и целите за климатична неутралност
на ЕС за 2030 и 2050 г.“

ниска

висока

ниска

висока

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни
въздействия.
1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно
основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на
предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при
определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите
стратегически документи.
6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Актуализиране състава на КСЕЗС, съгласно новата структура на
Министерския Съвет“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.
6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Ще се намали, косвено, тъй като, чрез функционирането на КСЕЗС, актуализирането на състава
на Съвета и създаването на ресорните комисии по сектори ще се повиши експертизата, която ще
подпомогне реализирането на политиките, свързани с Европейската зелена сделка и с услугите,
които се предоставят в тази връзка.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния
вариант за решаване на всеки проблем.
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1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер
съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност.
6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

Предвид обхвата на нормативните промени в предложения акт не се създават регулаторни режими
и услуги.
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания
вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за
стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие:
разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с
постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал.
4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10
– 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
дейностите по предоставяне на услуги.
1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете
промяната.
6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

Предвид обхвата на нормативните промени в предложения акт не се създават регулаторни режими
и услуги.
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще
бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.
6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Този вариант не засяга пряко малките и средни предприятия. Отчита се обаче че те са потенциални
потребители на услуги, свързани с декарбонизацията и европейската зелена сделка.
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Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния
вариант.
6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не се идентифицират рискове от прилагане на препоръчителния вариант.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от
отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.
7. Консултации:

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете
резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно
поставяни въпроси и др.

Предстои обществена консултация на проекта на акт за 14 дни, предвид закъснелия срок, в който
следва да се актуализира ПМС № 86/2020 г. и да се приема Правилника за организацията на
дейността на КСЕЗС.
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за
тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т.
6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете
(или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.
9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)
10. Приложения:
Няма приложения.
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.
11. Информационни източници:
1. Закон за администрацията
2. Устройствен правилник на Министерския съвет и неговата администрация
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Посочете изчерпателен с
писък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на
отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични
материали и др.
12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Георги Стефанов – Началник на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по климатични политики

Дата: 18.04.2021 г.
Подпис: \n\
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