
 
 
До 

Господин Асен Василев 

Заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите 

Господин Борислав Сандов 

Заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите 

 

           Изх. №: 1533/16.2.2022 

                                                                        

Относно:            Комитет за наблюдение на НПВУ, предложение за структура и функции, към писмо с 

регистрационен индекс на МС 17.00-8/13.1.2022 г. 

  

 Уважаеми господин Василев, Уважаеми господин Сандов, 

 

Обръщаме се към Вас отново от името на коалиции от екологични организации и организации 

представители на иновативната екосистема, взимали активно участие в обсъждането на черновите на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по повод нашето предложение за 

създаване на комитет за наблюдение на НПВУ. То взима предвид предстоящото изпълнение на Плана 

и нуждата от наблюдение от страна на заинтересованите страни на национално ниво. 

 

Докато все още очакваме реакция от страна на Министерски съвет по идеята за създаване на Комитет 

за наблюдение на НПВУ, решихме да предложим и негова структура и функции, в приложение към 

това писмо, оставаме на разположение за обсъждане. 

 

За контакти от наша страна: Катерина Раковска, Сдружение за дива природа Балкани, rakovska.kate@gmail.com; 

Марин Маринов, MOVE.BG, marin.marinov@move.bg; Петко Ковачев, Зелени Закони, kovachpetko@gmail.com; 

Тодор Тодоров, За Земята: t.todorov@zazemiata.org; Апостол Дянков, WWF България, adyankov@wwf.bg. 

С уважение,        

Елена Цингарска, Сдружение за дива природа Балкани,  

от името на коалиция „За да остане природа в България“1 

Саша Безуханова, MOVE.BG; Веселина Кавръкова, WWF България; Деница Петрова, „Грийнпийс“ – 

България; Илина Цветкова, “Институт Кръгова Икономика” от името на коалиция „За зелен Рестарт“2 

Вера Стаевска, Сдружение за изследователски практики 

от името на инициативата „Зелени Закони“ 

Тодор Тодоров от името на Екологично сдружение „За Земята“ 

Ясен Георгиев, „Институт за икономическа политика“ 

                                                 
1 Коалиция „За да остане природа в България“ е неформално обединение на природозащитни организации и граждански 
групи, http://forthenature.org/ 
2 В коалиция „За зелен рестарт“ членуват WWF България, MOVE.BG, „Грийнпийс“ - България и „Институт Кръгова 
Икономика“, https://move.bg/open-letters 
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Предложение за структура и функции на комитет за наблюдение на НПВУ 
 

 

Какво представлява 

• един комитет за всички компоненти на Плана 

• не по-широк от един Комитет за наблюдение на оперативна програма, като има сходно 

представителство, но различни баланси (по-малко администрация) 

 

 

Как е ситуиран институционално 

Тематично комитетът се вписва към заместник министър-председателя по климатични политики, 

както и към темата за Зеления пакт. Възможно е обаче да се разгледат и други възможности - като да 

бъде подкомисия за Зеления пакт, подчинен на заместник министър-председателя по климатични 

политики или към Министерство на финансите. Администрацията преценява къде да се обособи 

секретариат на комитета, като такива функции могат да имат съществуващи структури. 

 

Функции  

• основна функция на този комитет би следвало да е да дава възможност за проследяване дали 

проектите изпълняват всички заложени екологични и климатични условия и индикатори 

спрямо DNSH принципа - табличките, които са им разработени като проекти. Да може да се 

оценява по компоненти периодично това. 

• канал за отчетност и прозрачност на администрацията 

• канал за идеи, който не отменя обичайните канали за обществени консултации като strategy.bg 

• канал за обмен на информация и идеи на доброволни начала 

 

Как да работи 

• събира се присъствено минимум веднъж годишно, като онлайн  обмен на информация става 

минимум на 3 месеца 

• информация се изпраща предварително - какво се планира като действия и как ще се направи 

• на самото заседание водещите по различните компоненти представят накратко какво планират 

и как ще го направят 

• след това се събира обратна връзка от заинтересованите страни – с основно изискване към 

тези, които правят предложения - те да бъдат подкрепени с мотиви и доказателства 

• На всяко следващо заседание секретариатът следва да представи кои предложения от 

предходното заседание са възприети и кои отхвърлени, като отхвърлянето на предложения 

следва да бъдат аргументирано 

• За всяко обсъждане секретариатът да изготвя конкретна съгласувателна таблица, като е най-

добре тя да е на ниво проект (ако обсъжданията са на ниво проект  -тип DNSH условия и 

индикатори). 


