ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ
Информиран дебат на гражданите с кандидатите и избраните депутати

Дебат между граждани, ескперти и политици
На прага на
предсрочните
национални
избори
в България тази есен проектът "Да говорим
(на) открито" логично възобновява своите
предизборни срещи между граждани ,
политици и експерти. Отново акцент на
онлайн платформата ни „Зелени закони“ и
дебатите ни „на живо“ ще са политиките за
околна среда на България, които би трябвало
да са неизменна част от всяка съвременна и
смислена предизборна платформа. Идеята
на платформата ни е да срещнем
заинтересованите
страни
не
като
конкуренти или съперници , а по - скоро
заедно да обсъдим важните екологични
теми , за да залегнат те стабилно и
хоризонтално в действащите политики у нас.
Сухата и топла зима , последвана от
поройните
дъждове
и
бедствените

наводнения на лятото на 2014 г. отново
напомниха – този път по - осезаемо и
стряскащо , какво са в действителност
абстрактни явления като климатични
промени и глобално затопляне и защо се
налага да сме подготвени предварително за
все по-честите им проявления. Този горчив
опит ни демонстрира колко важни и
неотложни са именно политиките, свързани
с околната среда и в случая приемането и
прилагане на т.нар. политики и стратегии за
адаптиране към климатичните промени.
Това доказа и неотложността на дебатите на
„Зелени закони“ по темата. Също толкова
актуални и неизменни са политиките за
енергетика , биоразнообразие и гори ,
териториално устройство и селски райони.
Пример за нуждата от актуализацията им са
възобновените обществени позиции срещу
скандални казуси от началото на 2014 г. като
отваряне
на
законови
вратички
„тихомълком“, активизиране на проекти за
застрояване на Странджа и Карадере, както
и липсата на прозрачност в управлението на
фондовете на Европейския съюз и за големи
енергийни проекти като „Южен поток“.
В първия етап от проекта ни

в месеца преди
изборите за
европейски
депутати,
се включиха представители на ГЕРБ ,
Реформаторския блок и ПП „ Зелените ” ,
представители
на
неправителствения
сектор, браншови организации и граждани.
Сега очакванията на организаторите от
Сдружение за изследователски практики са
по-широк кръг партии, повече политици и
граждани да са осъзнали неизменния
характер на екологичните политики и това
да ги провокира да се включат в новата
серия от дебатите преди предсрочните
парламентарни избори (на 5 октомври 2014
г.).

Строеж на хотелски комплекс край к.к. Албена

Каним за участие всички партии, прескочили
3 % праг . Защото основната идея на
платформата „Зелени закони“ не е да сочи с
пръст коя партия доколко е запозната с
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Какво си казахме
важните екологични въпроси и да задава
трудни и неразрешими въпроси, а най-вече
да срещне хората , които ще взимат
решенията за политиките и развитието на
страната с експертите в отделните
екологични теми, както и с гражданите,
заради които се приемат политики. През
последните няколко години именно
активните граждани показаха колко значим
коректив на държавната политика са, когато
става дума за заплахи, свързани с природата
ни. От успешните кампании за защита на
природата видяхме , че в България има
гражданско общество , но и че е нужно
гражданите
да
бъдат
включени
в
обсъждането на нови закони и вземането на
важни решения на етап далеч преди
необходимостта от протести. Само когато се
включат всички засегнати страни, можем да
обмислим разностранно и ефективно
горещите казуси, належащите екологични
нормативни актове , закони , стратегии и
политики и да имаме устойчиви и
дългосрочни политически решения.
В петте дискусии през април и май тази
година водещите експерти по темите бяха
Антоанета Йотова (климат), Петко Ковачев
( енергетика ) ,
Йордан
Великов
( селскостопански политики ) , Тома Белев
( устройство на териториите ) и Стефан
Аврамов ( биоразнообразие и гори ) . В
разговорите излезе на преден план
консенсус
между
партиите
ГЕРБ ,
Реформаторски блок и Зелените по
проблема с наличието на редица добри
закони, за спазването на които обаче липсват
контрол и санкции , както и с отлагане
приемането на задължителни нормативни
актове в съответствие с регламенти на

Северно Черноморие, сн. Бояна Василева

дебат "Устройство на територията" 23 май 2014 г., Червената къща, София
Европейския съюз. Очертани бяха и сериозни
празнини в политиките по енергетика ,
климатичните промени , опазването на
горите и биоразнообразието , селските
райони и устройството на територията .
Участниците заявиха воля за действие и
постигнаха доста пресечни точки на
съгласие за развитието на България ,
свързани с екологията.

Очертаха се няколко съществени различия
по различните теми, а именно:
• „Енергетика“ – за разлика от другите
партии, ГЕРБ не заяви категоричен отказ от
развитие на АЕЦ;
• „Биоразнообразие и гори“ – постигнат
бе консенсус за обявяване заменките за
нерегламентирана държавна помощ, но се
стигна и до взаимни обвинения заради
продължаващата – при всички правителства,
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директивата за хабитатите с адекватно
зониране и режими, спиращи застрояването
и опазващи вековните гори.
Промени в закона за биоразнообразието, с
които да се създадат органи за управление
на защитените зони в България.
Ускоряване процеса за произнасяне на
Европейската комисия по сигналите на
гражданския сектор за заменки в България с
цел обявяване на заменените гори и земи за
държавна помощ и опазване на застрашени
от заменките територии – например ,
Камчийски пясъци.
Разглеждане – в заложените в закона
срокове, на предложенията за обявяване на
нови защитени територии и зони – например
Рила буфер.
ЕНЕРГЕТИКА

Дебат "Биоразнообразие и гори", 17 май 2014 г., БНР

Открито, смислено и резултатно обсъждане
на нова енергийна стратегия на България (до
2030 г.), която беше подготвена миналата
година, но стои в тайна от обществото.
Представители на засегнатите институции,
бизнес, граждански сектор трябва да имат
възможност да обсъдят текста и да
предложат своите корекции, които да бъдат
отразени в крайния вариант, който да бъде
подложен на Стратегическа екологична
оценка и след това - утвърден от парламента.

липса на заповеди, регламентиращи НАТУРА
2000 зоните за хабитатите;
• „Устройство на територията“ – на
преден план излезе липсата на съгласие за
степента на рестриктивност по отношение
буферните зони, забранени за застрояване.

с измененията в климата , включително
финансиране на мерки по енергийната
ефективност извън санирането на сгради,
които да стимулират използването на
енергийно
ефективни
технологии
в
производството
и
бита .
Мерки
за
повишаване
на
осведомеността
по
отношение климатичните промени.

На базата на анализа и първата серия
дебати, експертите от „Зелени закони“
очертаха и назрелите проблеми, както и
приоритетите в своите сфери. Те са и
отправните точки в бъдещата ни работа с
политиците.

Министерството на екологията да разработи
и предложи за приемане подзаконовите
актове , необходими за ефективното
прилагане на Закона за ограничаване
изменението на климата, приет през 2014 г.

Приемане на нов закон за възобновяемите
енергийни източници, който да даде нов
тласък на сектора. След няколко промени в
последните години, ВЕИ-секторът търпи все
по - силен отпор срещу развитието си . В
същото време няма развитие на малките
(индивидуални, сградни, кооперативни) ВЕИ,
които можеха да спечелят най-много от
промените.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ГОРИ

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

Кампания за стартиране процеса за
обявяване заповедите за защитените зони по

Да се премахнат от законите, свързани с
териториалното устройство на страната ,

КЛИМАТ
Финализиране на Споразумението за
партньорство на България с Европейската
комисия и на оперативните програми за
периода 2 0 1 4 - 2 0 2 0 г . , което изисква
организация и координация за интегриране
държавната политика по ограничаване
изменението на климата в съответните
секторни и интегрирани политики в
областта на транспорта , енергетиката ,
строителството , селското и горското
стопанство , туризма , промишлеността ,
регионалното развитие, здравеопазването и
опазването на културното наследство ,
образование и наука, финанси и управление
на европейски средства, труд и социална
политика , отбрана , вътрешни и външни
работи.
В тази връзка Министерството на околната
среда и водите да осигури необходимата
информация
и
координация
между
работните групи с цел във всички нови
оперативни програми да се изпълни
изискването поне 20% от средствата да бъдат
за хоризонтални мерки и действия, свързани

Дива коза в Родопи планина, сн. Стефан Аврамов
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ограниченията на възможността гражданите
да участват в процеса на изработване и
приемане на документи, регламентиращи
териториалното
устройство .
Особено
сериозните ограничения на възможността за
оспорване на тези документи от страна на
граждани и неправителствения сектор пред
съда.
Опазване на Черноморското крайбрежие от
застрояване и опазване на защитените
територии от застрояване.
Изработване на Общи устройствени планове
на общините, с което да се спре практиката
видът и функциите на териториите да се
определят най - често на база подробни
устройствени планове , която всъщност
представлява отказ от планиране и която
дава възможност за непрозрачно вземане на
решения.
СЕЛСКИ РАЙОНИ
Развитие на биоикономиката в селските
райони на страната , в това число и
производството на биологични суровини и
преработката им в качествени продукти.
Насърчаване
оползотворяването
на
отпадъчната биомаса чрез развитие на
биоенергетиката и зеления транспорт.
Преосмисляне
на
целевите
групи
бенефициенти в Програмта за развитие на
селските райони с цел достигане на
средства за развитие на малки стопанства и
задържане на население в активна възраст в
селските райони.

Автор : Сдружение
практики.
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