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 Стр. 1  

 

СТАНОВИЩЕ 

 

на фондация „БлуЛинк“ 

по проект на Правилник на ВЕЕС към МОСВ. 

 

Приветстваме усилието на новото ръководство на МОСВ  да отрази предложения за изменения и 

допълнения към текстовете на действащия Правилник, които целят съобразяване с препоръката на Комисията за 

защита от дискриминация изискванията към членовете на Съвета, регламентирани с Правилника на ВЕЕС да са 

еднакви към всички членове, в следствие на което е премахнато дискриминационното изискване представителите 

на НПО да не участват ръководни органи и/ или контролни органи на политически партии и да подписват 

декларации, с които удостоверяват същото. Позитивно е и усилието на МОСВ да въведе правила и критерии – не 

само формални, но и качествени – за избор на независимите специалисти по планове и програми в 

Междуведомствената комисия – специализиран състав на ВЕЕС. 

 

По отношение на въведения в чл. 9 на новия Правилник механизъм за избор и участие на представители 

на неправителствени организации (НПО) във ВЕЕС – основен състав, споделяме следните конкретни наблюдения 

и препоръки:   

1. Приветстваме решението на МОСВ да се ангажира с формулирането на критерии и провеждането 

на процедура по определяне на представителите на НПО.  

2. Високо позитивно оценяваме въвеждането на качествен критерии при оценката на подадените 

кандидатури в Чл.9/2 и 3 на предложения правилник. Въвеждането на критерии, според който 

кандидатстващите организации трябва да демонстрират солиден опит в областта на опазване на 

околната среда е от ключово значение за предотвратяване на подменянето на  НПО 

представителството във ВЕЕС с представителство от организации с анти-природозащитна 

насоченост и такива, създадени и представящи индустриални и инвеститорски интереси, а не 

интересите на гражданите. Становище, съдържащо препоръка за това внесохме към МОСВ в 

отговор на общественото обсъждане на предходния набор от правила за участие на НПО във 

ВЕЕС през м.юли 2012 г. и сме удовлетворени, че то намира реализация в новия проект за 

правилник. 

3. Провеждането на избор измежду одобрените за участие НПО представители по силата на чл9/10, 

11 и 12 е положителна практика, подкрепяна от фондация „БлуЛинк“, която е изпълнявала такава 

процедура години наред. Въз основа на този опит, обаче, позволяваме си да споделим 

добронамерено предупреждение, че провеждането на такъв избор може да се окаже ахилесова 

пета на предложената нова процедура. Похвална е готовността на МОСВ да се ангажира с 

провеждането й, но с оглед на досегашния опит на „БлуЛинк“ трябва  сте подготвени за 

обжалвания и оспорвания. Препоръчваме обмисляне и въвеждане на ясна процедура за подобен 

тип тъжби пред министъра, и прозрачен механизъм за реакция към тях. 

4. В духа на изискванията за прозрачност, препоръчваме задължителна публичност на всички 

документи по избора на НПО. 
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