ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ
Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво развитие
С наближаването на края на лятото на 2015 г.,
което , за щастие , поне досега не беше
белязано от природни катаклизми в
България, наближават и изборите за местна
власт. На фона на приближаващите дебати за
посоката и начинанията, които ще определят
управлението на общините у нас през
следващите четири години, инициативата
"Зелени закони" - онлайн и "на живо",
отново ще акцентира върху устойчивите
политики за околна среда.

представители на политически партии и
граждани на тема : " Ще спрат ли
незаконния дърводобив промените в
закона за горите?". Поканени бяха всички
парламентарно представени политически
сили, както и ПП "Зелените", и отговорните
по темата институции - МЗХ, прокуратурата и
МВР. Водещи експерти от страна на проекта
по темата бяха Александър Дунчев и Тома
Белев , а модератор на дебата беше
журналистът Пролет Велкова.

На 26 май 2015 г ние започнахме нов проект " Граждански мониторинг за по - зелени
закони и устойчиво управление на
природните ресурси" , фокусиран върху
работа по мониторинг на институциите ,
прилагащи природозащитните закони , с
подкрепата на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
2009-2014 г. Проектът цели стимулиране на
участието на НПО и граждани при
формулирането на политики за балансирано
развитие и устойчиво използване на
природните ресурси и по - конкретно
включване
на
спешните
приоритети
определени от експертите на СИП по петте
теми
( Енергетика ,
Устройство
на
територията , Биоразнообразие и гори ,
Селски райони, Климат) и от наложените
наказателни процедури от ЕК в дневния ред
на вземащите решения . Проектът ще
продължи до март 2016 г.

Доколко новоприетите
промени в закона ще спасят
горите?

тема
Биоразнообразие
и гори
На 16 юни 2015 г. в Културен център Г-8 се
състоя работна среща на тема "Промените
в Закона за горите " . На срещата
присъстваха
представители
на
ИАГ
(Изпълнителна агенция за горите), Институт
за гората (ИГ) при БАН, НПО.
На 23 юни 2015 г. инициативата "Зелени
закони" oрганизира поредния си дебат с

През последните месеци се проведоха
редица срещи на природозащитници и
институции във връзка с приетите в края на
юли 2015г промени в Закона за горите,
обнародвани на 7 август 2015 г. в "Държавен
вестник". Парламентът ги прие, за да успокои
общественото недоволство от масовите сечи
в горите и увеличаващия се износ на
необработена българска дървесина към
Турция и Гърция.
Нашият преглед на Закона за горите показва,
че около една трета от приетите близо 40
концептуални промени в закона касаят
пряко проблема с масовите сечи и
бракониерството
в
горите ,
докато
останалите промени целят предимно

Kратка
ретроспекция на
свършеното от
нас през
последните три
месеца
Към екипа на проекта се присъединиха нови
колеги - правните аспекти по "зелените
закони" пое адвокат Иван Велов, Александър
Дунчев пое експертния мониторинг по
темата " Гори", а Стефан Аврамов ще се
съсредоточи върху " Биоразнообразие " .
Останалите основни експерти по проекта
продължават работата си в непроменен
състав - Антоанета Йотова ( експерт "
Климат " ) , Бояна Василева ( Координатор
проект), Вера Стаевска (Ръководител проект),
Мъгърдич Хулиян (експерт " Селски райони"),
Петко Ковачев (експерт "Енергетика"), Тома
Белев (експерт "Устройство на територията").
Дебат "Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?", 23.06.2015 г.
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усъвършенстване на административните
процедури по прилагането на закона.
Като пряко приложими мерки за
опазването на горите се отличават
промените, предвиждащи:
( 1 ) създаването на публична система с
информация за добива и транспорта на
дървесина,
(2) по-добро управление на защитните гори,
крайречните
гори
и
горите
върху
земеделски земи,
(3) ограничаване на визуалния и екологичния
ефект от сечите в по-възрастните гори,
(4) задължително планиране на ползването в
частните гори, държавна охрана за частни
гори до 2 хектара и търсенето на съгласието
на поне половината собственици при
дърводобив,
(5) забрана за дърводобив през нощта,
( 6 ) G P S проследяване на камионите с
дървесина,
Работна среща за Закона за горите, 16 юни 2015 г.
(7)
видеонаблюдение
дървопреработвателните цехове,

в

( 8 ) повишаване на изискванията към
работата на лицензираните лесовъди и
дърводобивните фирми.
Допълнителни мерки за подобряване на
управлението на горите се очаква да бъдат
приети скоро и в някои наредби към закона.
Въпреки
усилията
на
земеделското
министерство , промените в Закона за
горите ще имат ограничен ефект, ако не
бъдат предприети законодателни мерки
срещу високите корупционни нива в
горския сектор, липсата на достатъчна
финансова обезпеченост и независимост
на горските контролни органи, размитата
отговорност
на
участниците
в
дърводобивния процес и неефективното
правораздаване.

тема Енергетика
На 16 юли2015 г., в Културен център Г-8, беше
проведена среща относно Енергийната
стратегия на България . В нея участваха
експерти от НПО, държавни и политически
структури. Изказаха се различни мнения за
това, доколко е реалистично дългосрочна
Енергийна стратегия на България с
хоризонт за действие към 2040 г. да се
разработи обективно и да има за ефект
реален преход към ниско - въглеродна
икономика ,
при
статуквото
на
дългосрочните договори на националния
пазар в момента. Участниците се обединиха
около нуждата от новаторство в крак със
световните тенденции , при отчитане на
взаимовръзката
между
енергетика ,

транспорт ,
климат
и
иновации
в
технологиите .
Основен
проблем
и
предизвикателство за работа е включването
на различни заинтересовани страни в
разработването на рамковата политика за
енергетиката и избягване на формулиране
" на тъмно " на приоритети , които да
определят
конкретните
решения
на
управленско ниво . Предстоят следващи
срещи, където предложенията на "Зелени
закони" и различните гледни точки по тях да
бъдат обсъдени с по-широк кръг участници.

„Бургас –
Александруполис“ все пак
ще бъде прекратен. По
трудния начин
В отговор на искане от 15 юли 2015 г. за
достъп до обществена информация от
"Зелени закони", свързано с бъдещето на
проекта за нефтопровод
" Бургас
Александруполис", от Министерството на
финансите (МФ) отговориха, че България е
предприела действия за ликвидацията на
международната проектна компания "Транс
Болкан Пайплайн Б . В . " ( Холандия ) пред
местен търговски съд, въпреки несъгласието
на руския и гръцкия акционери. От 01.08.2012
г. дейността на компанията е замразена, а УС
е възложил на фирмата "Вистра" (Холандия)
да изпълнява функциите на управляваща
компания, която да представлява ТБП пред
холандските власти. МФ твърди, че след
ликвидацията на международната проектна
компания ще последва и ликвидация на
"Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ", която е акционер в
холандската компания.
В тази връзка остават следните въпроси:

1 . Какъв е смисълът от харченето на
няколкостотин хиляди лева годишно в
"Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ" - главно за хонорари вместо дейността на компанията да се
замрази?
2 . Каква е конкретната роля на тази
компания, която не позволява бързото й
закриване при положение, че "Транс Болкан
Пайплайн Б.В." (Холандия) има собствен клон,
който е регистриран и действа в България,
( " Транс Болкан Пайплайн Б . В . - клон
България" КЧТ) и чиято дейност е замразена
към август 2013 г.?
От "Зелени закони" възнамеряваме през
септември да поискаме и финансовия отчет
на международната компания , както и
информация за договора с управляващата
компания "Вистра" и какви плащания са
извършени до момента по този договор.
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тема Устройство
на територията
Незаконният строеж
на лифт в Пирин
На 2 юни от инициативата "Зелени закони" и
коалицията
от
неправителствени
организации и граждански групи "За да
остане природа в България" предупредихме,
че всеки момент в Национален парк Пирин
започват сечите за разширяване на
просеката на лифта "Тодорка" в ски зона
Банско и подмяната му с по - голям в
нарушение на законите. Лифтът "Тодорка" е
първият триседалков лифт в ски зона Банско
въобще още от 80-те години - не става дума
за втората кабинка. В случая чрез схема, за
която държавата си затваря очите ,
офшорната фирма "Маренго трейдинг" ще
изгради в Пирин нов лифт, без концесия и на
практика нейна собственост завинаги.

Флашмоб, Пирин или как да отсечеш едно дърво в центъра на София, 11 юни 2015 г.

На практика , това , което се случва с
концесията за ски зона Банско, е все едно
да сме отдали под наем къщата си на
" Юлен " АД , фирмата да построи
предверие, което да се заведе собственост
на наемателя и след приключване на
договора за наем, ние да не можем повече
никога да влезем в къщата си без
съгласието на бившия наемател.

предишното
правителство
на
Бойко
Борисов, защото нарушава концесионния
договор за ски зона Банско и плана за
управление на парка. През 2014 г. обаче, в
края на своя мандат, правителството на
Пламен Орешарски разреши строежа , с
което офшорката получи по престъпен
начин безсрочно право на строеж в рамките
на концесията на "Юлен" АД и на територия
изключителна
държавна
собственост .
Решението беше взето от екоминистъра на
ДПС Станислав Анастасов, който, заради
този случай, се разследва от прокуратурата.

На 9 юни от инициативата "Зелени закони" и
Коалицията
от
неправителствени
организации и граждански групи "За да
остане природа в България " внесохме
официално
искане
до
Върховната
административна прокуратура да спре
строежа на нов 6-седалков лифт на мястото
на 3 - седалковия лифт " Тодорка " в
Национален парк Пирин от офшорната
фирма "Маренго трейдинг". Проектът за
строеж беше спрян още през 2011 г. от

На 11 юни 2015 пред Ректората на Софийски
Университет "Св. Климент Охридски" се
проведе флашмоб " Пирин или как да
отсечеш едно дърво в центъра на София".
Трима актьори изиграха скеч с отсичане на
дърво в центъра на София, за да покажат
новите опасности пред вековните гори в
Национален парк Пирин. Дегизирани като
строители ,
актьорите
заградиха
със
сигнална лента старо дърво пред сградата
на Ректората . Те подпряха до него

електрически триони, извадиха чертежи и
започнаха да измерват дървото, готвейки се
да го отрежат. С тази импровизирана сеч те
искаха да покажат колко абсурдни
посегателства към природата могат да се
случват около нас, ако не се възпротивим.
Скечът съпостави възможността за сеч дори в
центъра на София с реално започващите
сечи в отдалечени места в Национален парк
Пирин.
На 8 август, въпреки все още течащите
проверки по сигнала ни от юни месец за
строежа на нов лифт извън концесията в
Национален
парк
Пирин ,
граждани
публикуваха с тревога фотографии от
последната седмица, показващи изливане на
бетон и подготовка на нови седалки при
лифт "Ширигарника". По този повод, на 10
август отново внесохме официално писмо
до
Върховната
административна
прокуратура и Министерството на околната
среда и водите с искане на спешна реакция
за предотвратяване на незаконното
строителство.

тема Климат
2015 е година за важни стъпки и решения в
процеса на постигане на ново, обвързващо
международно споразумение за реагиране
на промените в климата за периода след 2020
г. От началото на годината, в различни
формати , се провеждат европейски и
международни срещи в подготовка на
финалното решение, което предстои да се
вземе в началото на м. декември в Париж на
2 1 - вата конференция на страните по
Рамковата конвенция на ООН за изменение
на климата (СОР-21).

НП Пирин, незаконен строеж на лифт "Тодорка", юни 2015 г.

Към момента постигнатият на световно ниво
напредък е малък: на проведената в Ню Йорк
на 29 юни среща на високо равнище на
Генералната асамблея на ООН генералният
секретар Бан Ки-мун заяви, че "преговорите
за ново споразумение за ограничаване на
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глобалното затопляне от достигане на
опасни нива се движат с "темпото на охлюв"
и трябва да бъдат ускорени".
Както по света, така и у нас - в България,
темпото на действията за реагиране на
промените в климата също е далеч от
необходимото. Така например, в документа
за целите на МОСВ за 2015 г. се предвижда
"разработването на Национална стратегия
за адаптация към изменението на климата,
която съвместно с всички компетентни
ведомства трябва да бъде готова до края на
2017 г. "! От друга страна, според министър
Ивелина Василева "Наличието на Стратегия
за адаптация е предварително условие от
усвояването
на
средствата
от
еврофондовете през новия програмен
период . 2 0 % от средствата по всички
(оперативни) програми във всички сектори
трябва да бъдат заделени за дейности ,
свързани с адаптацията към изменението на
климата".
Тоест , предварителното условие не е
изпълнено , а програмният период
започна!?
Не е ясно , как при такъв подход , в
оставащите години до 2020 г., България може
да започне и осъществи необходимите за
преход към нисковъглеродна икономика
действия във всички сектори, така че да може
да изпълнява ангажиментите си и в периода
след 2020 г.? Затова мониторингът на "Зелени
закони " по горните и други въпроси ,
свързани с темата за промените в климата,
продължава.
Такъв въпрос е и осъществяването на
заложеното в цел 13 на МОСВ за 2015 г.
" Изготвяне на първи текущ отчет на
изпълнението на мерките , залегнали в
Третия Национален план за действие по
изменение на климата (НПДИК) за периода
2013 - 2020 г. ", предвидено за периода
януари-май 2015 г. Тъй като до средата на м.
юли
нямаше
публично
достъпна
информация за такъв отчет , от " Зелени
закони" подадохме в МОСВ заявление по
ЗДОИ за предоставяне на информация. След
специално запитване получихме отговор, че
( 1 ) поставеният срок е с " индикативен
характер" и (2) в периода януари-юли 2015 г. е
създадена междуведомствена работна група
(МРГ), от отговорните институции е изискана
информация за хода на изпълнение на
мерките от НПДИК, която е обобщена в
първоначален
проект
на
отчет
и
предоставена на членовете на МРГ , а
финализиран вариант на отчета "ще може да
бъде публикуван на интернет страницата на
МОСВ".
Друг въпрос, по който работихме през м.
август, е интегрирането на политиката по
изменение на климата в Споразумението
за
партньорство
и
Оперативните
програми ( ОП ) наБългарияза периода
2 0 1 4 - 2 0 2 0 г. , което в "Зелени закони"
разглеждаме като един от основните
приоритети на националната политика.

Първоначално само две седмици през
почивния месец август бяха отпуснати за
обществено
обсъждане
на
един
изключително важен документ, който ще
определя как ще се усвояват част от
европейските фондове в периода до 2020
година - публикуваният за обществено
обсъждане на 5 август проект на документ
"Насоки за интегриране на политиката по
околна среда и политиката по изменение на
климата в Европейските структурни и
инвестиционни фондове - Фаза "Изпълнение
на Споразумението за партньорство и
програмите в периода 2014 - 2020 г.".
От " Зелени закони " изготвихме и в
двуседмичния срок пуснахме становище по
този документ. То бе изпратено на 19 август
до министъра на околната среда и водите
Ивелина
Василева .
Освен
дадените
конкретни препоръки по критериите за
мерки по темата климат в различните ОП, в
становището настояваме за създаване на
смесена работна група с участието на
експерти
от
екоминистерството
и
неправителствените
организации ,
със
задача да подобри качеството на проекта за
документ, чието обществено обсъждане бе
твърде кратко. Тази група, в рамките на
месеците септември и октомври трябва да
внесе в писмен вид допълнителни
коментари и препоръки . До момента
реакцията на МОСВ е в удължаване срока за
обществено обсъждане до 15 септември, без
създаване на работна група , предвид
намерението за внасяне на документа в МС
до края на м. септември.

Проектът "Граждански мониторинг за позелени закони и устойчиво управление на
природните ресурси " се финансира в
рамките на Програмата за подкрепа на НПО
в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия
механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на
документа се носи от Сдружение за
изследователски практики и при
никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора
на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в
България.
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