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Проект на Правилник за устройството и дейността на националния съвет по
биологично разнообразие
Основанието за изготвяне на настоящия проект на Правилник за устройството и
дейността на националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) е чл. 116, ал. 3 от
Закона за биологичното разнообразие и с него се урежда дейността на съвета като
консултативен орган към министъра на околната среда и водите по въпросите на
биологичното разнообразие.
Изготвеното предложение на проект практически представлява изцяло нов
правилник, който ще замени сега действащия. Подготовката му беше наложена от:
1. Решение № 154/02.07.2013 г. на Комисията за защита от дискриминация, относно
това, изискването към членовете на НПО в Съвета да не са представители на ръководни
или контролни органи на политически партии да бъде приложено и към другите членове
на Съвета, както и свързаното с него Решение 1970/26.03.2014 г. на Административния
съд – София град, второ отделение, 40 състав по дело 7866/2013 г., във връзка с които
дискриминационните текстове са премахнати;
2.
Необходимостта от уеднаквяване на процедурата за избор на представители
на НПО с приета с новия Правилник за Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС)
предвид тенденцията за идентичност на механизма за всички консултативни съвети в
МОСВ. В настоящия проект е използвана идеята за избора на НПО, залегнал в правилника
на ВЕЕС, като са формулирани допълнително текстове, целящи избягване на проявили се
в прилагането му слабости. Предвид специфичните функции и задачи на НСБР считаме,
че сме осигурили възможност неправителственият сектор да бъде представен в НСБР с
доказани специалисти;
3.
Необходимостта, чрез включването като членове на съвета на представители
на други отраслови министерства и ведомства законодателството и политиката им да
бъдат съобразени и интегрирани за целите на опазване на биологичното разнообразие;
4.
Преодоляване на установени проблеми и несъответствия в практиката по
прилагане на досега действащия правилник. За първи път една и съща организация,
независимо от това, дали е правителствена, научна или от неправителствения сектор, ще
бъде представена с титуляр или негов заместник, като по този начин се осигурява
възможност решенията на НСБР да бъдат взети от възможно най-голям брой участници в
заседанията.

