До: Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
Копие до: Боряна Каменова
МОСВ, Директор дирекция политики по изменение на климата
10.08.2016 г.
гр. София, Изх.№ 02043
Относно: Становище на Коалиция за климата-България по проект на решение на
Министерски съвет за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите на Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
От името на Коалиция за климата-България, обединяваща представители на
заинтересовани страни от гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса,
бихме искали отново да изразим и препотвърдим своите препоръки по изготвянето на
Национална стратегия за адаптация, чиято позиция внесохме до ресорните институции
в края на пролетта.
Припомняме, че експертите от Коалицията изготвиха анализ-изследване,
придружено с експертно предварително становище към отговорните институции, в
които се формулират задължителните аспекти, мерки и проблеми, които трябва да
бъдат разгледани и обхванати при изготвянето на самата стратегия. Тази информация
беше поднесена и до широката общественост чрез съобщение до медиите, изпратено в
същия период.
Използваме настоящето писмо, за да споделим, че от Коалиция за климата
продължаваме да изразяваме отрицателно мнение относно затвърдилата се през
последните години практика за съгласуване и одобрение действията и политиките,
касаещи климатичните промени, да се случва през месец август - ваканционния период.
Практиката е през това време на годината да се разглеждат документи, свързани с
климатичните промени, което затруднява обсъждането и съгласуването им. Тази
практика се е затвърдила с почти всички документи, изработени от 2010 година насам.
Силно се надяваме тя да престане и при конкретния процес за изработването на
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стратегията за адаптация да станем свидетели на осигуряване на достатъчно време и в
подходящи периоди за обсъждане на предложените мерки. Настояваме най-учтиво за
предварително информиране по електронна поща за предстоящите процеси и кратки
срокове, за да имаме време да изготвим качествени позиции.
Допълнително искаме да изразим нашето мнение и да получим цялостната
информация за процеса и необходимостта на създаване на Координационен съвет по
изменение на климата със заповед РД-230/26.04.2016 г. на Министъра на околната среда
и водите, като желаем да получим цялостна информация каква е ролята на този
Координационен съвет в процеса, касаещ Националната стратегия за адаптация като
цяло, а също и ролята на този Координационен съвет, спрямо Националния
консултативен съвет, създаден по силата на Закона за климата.
Надяваме се участието на гражданското общество във вземането на решения,
свързани с промените в климата, да се засилва, защото само с общи обединени
действия, базирани на дебат и широк консенсус, може да намерим трайните и
устойчиви решения, подходящи за гражданите и страната за посрещане на сериозните
днешни и бъдещи предизвикателства.
За контакти и допълнителна информация:
Георги Стефанов, Мениджър „Климатични промени и Зелена икономика“ WWFБългария, GSM: + 359 889 517 976, ел. поща: gstefanov@wwfdcp.bg;
Антоанета Йотова, експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция за
климата, GSM +359 889 586 994, ел. поща: toniyotova@gmail.com;
Борислав Сандов, експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция за
климата, GSM + 359 887 096 757, ел. поща: borislav.sandov@gmail.com;
Наталия Димитрова, Председател УС фондация Блулинк, GSM +359 888 366 803, ел.
поща: natalia@bluelink.net;
Адвокат Силвия Семчева, адвокат към САК, на свободна практика, GSM: +
359 878 258 282, ел. поща: silvia.semcheva@abv.bg

С уважение,
Веселина Кавръкова
Програмен ръководител на WWF-България
Допълнителна информация:
Към “Коалиция за климата - България” вече се присъединиха организациите:
Блулинк Информационна мрежа, Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по
екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение „Агролинк“, Сдружение
„Природа назаем“, Фондация "Деметра", WWF Световен фонд за дивата природа – България, Приятели на земята
– България, Регионален екологичен център - София, Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще
сега”, Сдружение „Велоеволюция“, „Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO,
Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща - Център за култура и дебат, Фондация „Европейски
екологичен фестивал”, Greenpeace-България, представители на академични среди, бизнеса, Институт за нулево
енергийни сгради, Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, и др.
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