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София, 2 март, 2022 г.
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До: Борислав Сандов
Зам. министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и
водите
До: д-р Иван Иванов
Министър на земеделието
До: Филип Ковашки
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
До: Гроздан Караджов
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Относно: Възобновяване на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена
сделка (EЗС)
Уважаеми г-н Сандов,
Уважаеми г-н Иванов,
Уважаеми г-н Ковашки,
Уважаеми г-н Караджов,
Във връзка с очакваното възобновяване на Консултативния съвет във връзка с
Европейската зелена сделка (EЗС), стартиран с ПМС №86 от 30.04.2020 г., изразяваме
мнение, че привличането на експерти от заинтересовани страни, включително
неправителствения сектор и природозащитните организации, е ключово за залагането и
постигането на целите на ЕЗС по отношение на зеления енергиен преход в България.
Загрижени сме, че ако ангажиментът за Съвет по ЕЗС и Комисия по енергиен преход бъде
изпълнен формално, чрез създаването на една или две институционални комисии с
временни функции, това ще послужи единствено за отчитане на тези ангажименти пред
българските и европейските партньори, без да се постигне реален пробив и принос на
заинтересованите страни към изпълнението на Зелената сделка.

В допълнение, считаме, че има риск някои от темите и целите на ЕЗС да бъдат неглижирани
за сметка на други, особено по отношение на целите на Европейската стратегия за
биологичното разнообразие до 2030 г. и бъдещия Регламент за възстановяване на
природата1 и изпълнението на целите на Директивите за птиците и хабитатите и
изпълнението на Приоритетната рамка за Натура 2000, особено в контекста на
необходимостта за адаптация към последствията от климатичната криза.
В тази връзка подкрепяме идеята да бъдат сформирани тематични комисии с обособени
функции, широка представителност и ясен мандат, които да покрият основните реформи и
теми по отношение на изпълнението на ЕЗС в България. Препоръчваме експертните и
консултативни комисии да работят в рамките на следващия 18-месечен период.
Считаме, че потенциалът на природо-базираните решения за адаптация към изменението
на климата, включително в градска среда2, не е включен в достатъчна степен във
философията и изпълнението на програмите със средства от ЕС в България. Този
потенциал е детайлно проучен и доказан като добри практики, в рамките на проекти,
финансирани с европейски средства3, и може да бъде приложен за изпълнение на целите
за адаптация и смекчаване на климатичните промени, подобряване на състоянието на
околната среда, намаляване на замърсяването и развитието на био-базирана икономика.
Предлагаме да бъде създадена специална комисия към Съвета за ЕЗС, която да
разглежда аспекта „Адаптация, биологично разнообразие и природо-базирани
решения“. Тази комисия следва да включва представители на всички заинтересовани
страни, гражданския сектор и научните среди, които да идентифицират приоритетни мерки
и решения, свързани с изпълнението на целите на ЕЗС в България. Ще бъдем признателни
ако настоящото становище бъде взето предвид и сме готови да участваме в процеса на
възобновяването на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка (EЗС).
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