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Да говорим (на) открито за зелените закони – що е то?
Идеята на проекта „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог за политиките за
околната среда“ беше да се търси начин за преодоляване на пропастта на между гражданите
в България и представляващата ги власт по конкретните теми за управление на природните
ресурси. Планирахме да посредничим за разговор с политическите партии по приоритетите
им за опазване на природата преди избори, да се направят предложения за нужните според
гражданите промени, да наблюдаваме като НПО експерти как след изборите народните представители влагат в конкретни политики предизборните си тези, и най-накрая – след една година, отново в дебат, да обсъдим какво се е променило в законодателството и в практиката
за управление на природните ресурси в България. В публичното пространство инициативата
стана позната чрез краткото име на интернет сайта си – „Зелени закони“, което обобщава
идеята на проекта за развитие на управленски правила в защита на природата като политически приоритет за България.
За осъществяване на идеята си предприехме няколко основни стъпки:
 развихме онлайн платформа www.zelenizakoni.com, която да дава информация за тезите
на различните партии, за резултатите от мониторинга и за гражданските предложения;
 организирахме 3 серии дебати – 2 серии от общо 7 дебата в предизборни ситуации (през
месец май 2014 г. в кампанията за избор на Европейски парламент и през месец септември
2014 г. в кампанията за избор на национално Народно събрание) и последна обзорна серия
дебати за постигнатите през 14-те месеца на проекта промени в политиките за околната среда – в края на проекта през март-април 2015 г.;

Дебат „Биоразнообразие и
устройство на територията“,
30 септември 2014 г.,
Червената къща, гр. София

 проведохме експертен мониторинг и застъпничество по конкретни приоритети от темите: енергетика, биоразнообразие и гори, климат, териториално устройство и селски райони – съответните приоритети бяха идентифицирани в началото на проекта от нашите
експерти по всяка от тези теми;
 привлякохме граждани към по-активно участие по темите за „зелените закони“ – включително участие в дебати с партийни представители, коментиране на актуални теми, креативност и участие. Пример са както видео-записите от събитията по проекта, така и
проведеният конкурс за послание в защита на Национален парк „Пирин“. В конкурса участваха 37 граждани, а посланието, избрано от жури (медийният експерт на „Зелени закони“ и
експерти на партньорите ни от „Прозрачни планини“ и коалиция „За да остане природа“), е
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„Аз съм Пирин“. То бе разпространявано със стикери в публичната кампания срещу намаляване на режимите на защита.

Какво установихме при проведения мониторинг на политики и
практически действия на политическите партии?
Видяхме, че в предизборните програми на партии и коалиции почти липсва конкретика, свързана с наблюдаваните от проекта 5 области на политики за околната среда – биоразнообразие
и гори, териториално устройство, климат, енергетика и селски райони.
Видяхме и че партиите имат желание за публично говорене с избиратели най-вече в предизборна ситуация, а дори и тогава – само от позицията на търсещи избиратели. Партията,
отговаряща за управлението на горите и селските райони при повечето от последните правителства – ДПС, не участва в нито един дебат. БСП бе представена само в един дебат, от
свой експерт без настоящи партийни функции. Можем да обобщим, че партиите с твърд електорат като БСП и ДПС не се интересуват от разговори с гражданите нито в предизборна,
нито в следизборна ситуация. Единствените партии, които участваха във всички серии дебати, бяха Реформаторският блок и ПП „Зелените“. Реформаторите, участващи в последното
за периода на проекта правителство, се включиха в дебатите с граждани – най-вече заради
необходимостта да привлекат непартийна подкрепа в контекста на широки обществени процеси с искане за промяна на политическото статукво (най-видими от протестите през 2013
г.). За тях дебатите по теми в областта на защита на природата бяха в контекста на търсене на ново лице на дясното като носител на морал и автентично представителство. От
друга страна, Реформаторският блок остана регулярен участник в дейностите по проекта
и след проведените през м. октомври 2014 г. избори, най-вече заради интереса на конкретни
свои представители към обсъжданите приоритети за околна среда (Марта Георгиева участва в няколко от дебатите).
Най-регулярно участие в дебатите по проекта имаше ПП „Зелените“, която беше и единствената политическа сила с конкретно развити тези по всички наблюдавани от проекта
теми от политиките за околна среда. Представители на ПП „Зелените“ участваха както в
предизборните дебати, така и в заключителните обзорни срещи, но техните детайлни предложения за промени в управлението на природните ресурси отново не им спечелиха място в
парламента и мониторингът не отчете осъществяване на конкретни техни инициативи за
промени. В същото време техните действия като извънпарламентарна партия допринесоха
за положително развитие на процесите, за които и експертното застъпничество на проекта
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се бореше през последните месеци – конкретни управленски промени, които бяха постигнати и са описани по-долу. Експертно развитите детайлни предложения на ПП „Зелените“ бяха
възприемани от управляващите партии в моменти, когато гражданският натиск и НПО-застъпничеството успяваха да насочат политическата воля към промени в полза на „по-зелени“
закони.
Партия ГЕРБ като опозиционна сила през 2014 г. се възползва от възможността чрез проекта
да се срещне предизборно с граждани. След сформирането на правителство със свой мандат
партия ГЕРБ официално взе позиция като управленска сила да не участва в заключителната
серия дебати за вече осъществяваните политики. Въпреки че настоящите министри на околната среда, на земеделието и на териториалното устройство от партия ГЕРБ участваха
в наши предизборни дебати, не успяхме да постигнем съгласие с тях за обратна връзка и
регулярен диалог с граждани и НПО и в следизборна ситуация. Целта на проекта да установи
регулярен механизъм за диалог между граждани и политици се срещна с политическата култура у нас, която все още разглежда гражданите като „поданици“, или – в най-добрия случай,
избиратели веднъж на 4 години, а не като постоянен работодател, задаващ политическите
приоритети. Дори и масовите протести от последните години не успяват решително да
променят партийната изолираност и незаинтересованост от обществения дневен ред, като
единствено масовото улично присъствие успява да предизвика публично говорене по теми,
които са нежелани от управляващите. При все това, забелязваме намаляващ интерес към
общуване с НПО и граждани по природозащитни теми – от сформирането на настоящото
правителство досега се е провела само една среща между настоящия министър на МОСВ и
НПО – организирана от „Зелени закони“ през март 2015 г., но не публична, и в крайна сметка
с уклончив резултат. Коалицията „За да остане природа“ половин година след сформиране
на правителството също не успява да постигне срещи с министри по своите приоритети.
Създаденият през март 2013 г. Обществен съвет към МОСВ не е свикван от март 2014 г. В
допълнение, публичните позиции на мнозинството от министрите в кабинета са изрично в
полза на проекти, вредящи на природата – особено красноречиви са публичните изказвания в
последните месеци на министрите на туризма и на спорта в полза на допълнително застрояване в Национален парк „Пирин“.
При все че проектът „Зелени закони“ не успя да установи практика на регулярен диалог с политиците като основен механизъм за утвърждаване на по-щадящи околната среда (зелени) закони и промени в политиките за околна среда, този проект беше успешен като допълнително
присъствие и подкрепа за капацитета на гражданското общество за действия по застъпничество. Конкретни политически промени в посока на по-устойчиво управление на природата в
България, за които допринесе и екипът на „Зелени закони“, са следните:
 по проблема със „заменките“ на гори – коригиране на непазарната методика, обявена първоначално от МЗХ за оценка на необходимото връщане на държавна помощ към бюджета;
 начало на обявяване на заповедите за зоните по Директивата за местообитанията от
Натура 2000;
 включване на тематична мярка за биоземеделие в Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за 2014-2020 г. като самостоятелна мярка, което ще позволи приоритетното развитие на биологичното производство;
 изборът на Тематична подпрограма за подпомагане на малките стопанства към ПРСР
2014-2020 г. като възможност да се съхранят и подпомогнат малките стопани за поустойчиво, „по-зелено“ земеделие, стимулиращо фамилната заетост и многообразието в
селските райони;
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 неприемане на разширяването на концесията на ски-зона „Банско“ и активно участие в
обсъждането на плана за управление на Национален парк „Пирин“;
 разглеждане на защитена зона „Рила буфер“ от МОСВ през април 2015 г. в резултат както
на застъпнически срещи, така и на експертна работа по ново картиране и документиране
на предложената зона;
 обявяване на конкретна правителствена програма за енергийна ефективност;
 вековни гори – Изпълнителна агенция по горите обяви удвояване на защитните горски
територии – от 5% на 10% от всички гори в България;
 публикувана е за обществено обсъждане Наредбата за инвентаризация на горските територии.
По комплексните и сериозни проблеми от темите „Енергетика“ и „Климат“ можем да кажем,
че тъй като говоренето за политиките в тези сфери е от съществена важност за по-добро
разбиране и на същността на проблемите, и на спешната необходимост от предприемане
на адекватни действия, то осъществените по време на проекта дейности допринесоха за
по-голяма яснота и разбиране на тези теми от гражданите и политиците в България. В резултат от инициативата „Зелени закони“, по всяка от темите на проекта виждаме конкретни
развития по някои приоритети и постигане на повече разбиране от политиците на експертната материя, както и осъзнаване от тяхна страна на реалния интерес на гражданите от
обратна връзка и разговор с избраниците им.
На фона на конкретните постижения, но и с отчитане на продължаващата нужда от систематични усилия за търсене на обратна връзка и изграждане на култура на прозрачност
и диалог с управляващите, проектът „Зелени закони“ приключва с много научени уроци, удовлетворение и осъзната необходимост от по-нататъшна постоянна и системна работа по
мониторинг и търсене на устойчиво и отговорно политическо отношение към законодателството, регулацията и действията за опазването на природата в България.

Дебат „Как да запазим последните незастроени места сред
природата? И искаме ли всички природа, а не бетон?“, 23 май 2014 г.,
Червената къща, гр. София
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Кои са важните теми за зелените закони в България и
какво е развитието им до момента?

климат
(1) Специфика на политиките за реагиране на промени в климата
При анализа на предизборни програми/платформи на партии и коалиции за проведените избори
в периода на изпълнение на проекта „Зелени закони“, както и от мониторинга на действия
след изборите по темата „Климатични промени“ трябваше да се вземе предвид спецификата
на политиките за реагиране на промените в климата. На първо място това, че тези политики
са „хоризонтални“ – в една или друга степен имат отношение към всички сектори на икономиката и обществения живот, а дейностите за осъществяването им изискват участие и
принос от всички държавни институции и органи, както и от гражданите. Поради глобалния
характер на процесите, обуславящи промените в климата, политиките за реагиране на тези
промени се формират на международно ниво чрез съответни споразумения като Рамковата
конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото (ПК), ратифицирани от България съответно през 1995 и 2002 г. Тези споразумения са конкретизирани
допълнително за страните-членки на Европейския съюз (ЕС), като законодателният пакет
„Климат-Енергетика” за изпълнение на стратегията „Европа 2020” определя общи европейски и задължителни национални цели на политиката за реагиране на промени в климата.
Общите европейски цели за годините до 2020 г. са:
 намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 20% спрямо нивата от 1990 г.;
 намаляване на потреблението на енергия с 20% спрямо планираните за 2020 г. нива – чрез
подобряване на енергийната ефективност;
 увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ – водна, слънчева,
ветрова, геотермална и енергия от биомаса) до достигане на дял 20% от крайното общо
потребление на енергия.
Друга специфика на политиките за реагиране на промени в климата е, че за осъществяването
им се прилагат два основни вида мерки: мерки за смекчаване на ефектите от климатични
промени и мерки за адаптиране към вече случващите се промени. Първият вид мерки в голяма
степен се определя от поетите международни и европейски ангажименти на страната, докато тези за адаптиране към климатични промени следва да се формират най-вече на национално ниво и да са съобразени с конкретните национални условия в даден момент. България
няма ясно формулирани приоритети за развитието си и политики за осъществяването им
изобщо, и в частност – приоритети и политики за реагиране на промени в климата. Приетият
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на 26.02.2014 г. от 42-рото Народно събрание Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК – http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) урежда необходимите правни отношения,
произтичащи от задълженията на страната по международната и европейската схеми за
търговия с квоти за емисии на ПГ, но не и цялостна национална политика, включително за
адаптиране към климатичните промени във връзка с все по-честите и по-интензивни екстремни прояви на времето у нас (интензивни валежи, наводнения, силни ветрове и др.).

(2) Приоритети по темата „Климатични промени“ според „Зелени закони“
Отчитайки спецификата при осъществяване на политики за реагиране на промени в климата,
и в предизборните програми/платформи на партии и коалиции, и в мониторинга на действията след избори по темата „Климатични промени“, сме търсили позиции, съответно практически действия, по следните приоритети на национална политика за реагиране на промени
в климата:
Приоритет 1: Осигуряване изпълнението на задължителните национални цели като принос
за постигане на общите европейски цели до 2020 г. (съгласно законодателен пакет „КлиматЕнергетика” в изпълнение на стратегията на ЕС „Европа 2020”);
Приоритет 2: Формулиране на национална политика и предприемане на конкретни мерки за
адаптиране към климатичните промени;
Приоритет 3: Интегриране на мерки от политиките за реагиране на промени в климата
в Споразумението за партньорство и всички Оперативни програми на България за периода
2014-2020 г.
По първия приоритет задължителни национални цели на България за постигане на общите
европейски цели до 2020 г. са увеличение дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ),
така че до края на 2020 г. да достигне 16% от крайното общо потребление на енергия, и увеличение на енергийната ефективност с 25%. По отношение на общата европейска цел за намаляване с 20% на емисиите парникови газове (ПГ), за разлика от почти всички страни-членки
на ЕС, България не само че не трябва да намалява общото за страната количество емисии
на ПГ, а даже до 2020 г. е възможно увеличението им с до 21% спрямо нивото през 2005 г. Затова по тази цел и по целта за ВЕИ, която почти бе постигната още през 2012-2013 г., не е
наложително да се предприемат действия. По отношение на целта за енергийната ефективност остава спешната необходимост от реални действия, като се има предвид и започната
от Европейската комисия наказателна процедура в тази област (http://www.zelenizakoni.com/
tema/energetika/nakazatelni-proceduri#sgradi). Това определи специалното внимание към позициите/намеренията на партиите преди избори и към предприетите от тях действия в посока
увеличение на енергийната ефективност при мониторинга по тема „Климатични промени“ в
хода на проекта.
Вторият приоритет е свързан с позицията на екипа на проекта „Зелени закони“ за необходимостта от провеждане на адекватна за условията в България политика за реагиране на
промени в климата най-вече чрез формулиране и осъществяване на конкретни мерки за адаптиране към тези промени. Важно условие за това е разработването и приемането възможно
най-скоро на национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата, както е заложено в Член 9, ал. 1 от влезлия в сила през март 2014 г. Закон за ограничаване
изменението на климата (ЗОИК). Тъй като до момента няма информация дори за чернови
вариант на такава стратегия, този въпрос също бе предмет на внимание при мониторинга
по темата.
Третият приоритет отразява позицията ни за финансирането на национална политика за
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реагиране на промени в климата, при което имаме предвид изпълнението на Член 4, ал. 1 от
ЗОИК, съгласно който: „Държавната политика по ограничаване изменението на климата се
интегрира в съответните секторни политики“. От друга страна, това означава и осигуряване изпълнението на изискването от Европейската комисия поне 20% от финансирането
от европейските фондове по всички оперативни програми в периода 2014-2020 г. да бъде за
мерки, свързани с промени в климата.
Представените в първата статия по темата общи заключения от проведения анализ на
предизборни програми/платформи на партии и коалиции и от мониторинга на действията
след изборите, както и резултатите от трите дебата за дискутиране на въпроси, свързани
с темата, дават основание за извода, че разбирането и предприетите действия по така формулираните приоритети са недостатъчни. В подкрепа на този извод са конкретните примери
по-долу.
Предизборни позиции и практически действия по приоритетите по темата
Много добра илюстрация за съответствието между предизборни позиции и практически
действия след изборите бяха конкретните намерения в предизборната програма на ПП ГЕРБ
за предсрочните парламентарни избори през октомври 2014 г. и включването им в програмната декларация на коалиционното правителство по отношение на енергийната ефективност.
С разбирането за спешна необходимост от реални действия за повишаване на енергийната
ефективност като най-важна от целите по първия приоритет, от „Зелени закони“ оценихме
като правилни следните точки, предвидени в документа „Ключови приоритети за формиране
на стабилно парламентарно мнозинство в 43-тото народно събрание и съставяне на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България“:
 в раздел 11 „Енергетика“ – т. 8 „Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като до две години обхване 50%
от тях.“ (стр. 10);
 в раздел 15 „Екология и опазване на околната среда“ – т. 1 „Опазване на природата, смекчаване на неблагоприятните климатични изменения и устойчив икономически растеж чрез
енергийна и ресурсна ефективност.“ и т. 5 „Въвеждане на последователна политика за
стимулиране развитието на ресурсна и енергийна ефективност и постигане на целите,
свързани с политиките по изменение на климата.“ (стр. 13).
В този документ обаче констатирахме и следните проблеми, които дори при добро формулиране, поставят под въпрос практическата реализация на предвидените действия и мерки както по отношение на енергийната ефективност, така и на другите два приоритета на
национална политика за реагиране на промени в климата:

 липса на координация между отделните управленски сфери, с което се рискува да се компрометира възможността за правилно прилагане на съответните политики – например,
липсва единство на целите по политиките за климат и енергетика, от гледна точка
на конкретни мерки за навлизане на енергия от ВЕИ на пазара, както и връзка между
тези политики по отношение на енергийната ефективност;
 много общо формулирани мерки – като например тези, предвидени за Цел 1: „Адаптация към
настъпилите неблагоприятни климатични изменения“ и Цел 2: „Ефективно прилагане на
Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО и участие на българските оператори в нея“ от Приоритет 15.1;
 липса на конкретни срокове за осъществяване на предвидените мерки. Не е отразена
спешността на необходимите действия, особено по отношение на мерки за адаптиране
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към вече ясно проявяващи се и у нас неблагоприятни ефекти от промените в климата.
Това е особено важно за мярката „Отчет за изпълнение на третия Национален план за
действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.“ поради необходимостта от
изготвяне на междинен отчет до края на 2015 – началото на 2016 г., за да се актуализира
този дългосрочен план, съобразно променените условия в страната и с отчитане на новите моменти в европейските и международни политики за реагиране на промени в климата
от 2012 г. досега;
 както в повечето предизборни платформи, така и тук темата „климатични промени“ се
включва и определя като важна само защото тя е така определена в много международни
и европейски документи. На национално ниво продължава да е недостатъчно разбирането
за важността й и да липсва необходимата координация и конкретика за национално-специфични политики и съответни практически действия.
Следва да се отбележи, че в изпълнение на Член 3, ал. 4 от ЗОИК в края на септември 2014 г.
служебното правителство стартира процедура по сформиране на Националeн експертен съвет по изменение на климата (НЕСИК) като независим консултативен орган за подпомагане
министъра на околната среда и водите „при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.“ (http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=183). От сформирането на
редовно правителство през ноември 2014 г. до момента НЕСИК не е свикван нито веднъж от
настоящия министър на ГЕРБ, въпреки необходимостта в този период България да дефинира
национални позиции и предложения по политиките за климата. Такива са били представени на
проведения Съвет на министрите по околна среда от ЕС на 6 март 2015 г., без да са обсъждани с НЕСИК или НПО.
Тези проблеми, а също и комуникацията ни с МОСВ през последните няколко месеца с поставяне на важни според нас въпроси по осъществяването у нас на политика за реагиране на
промени в климата, не дават основание за оптимизъм и очакване на съществена промяна в
близко бъдеще. В същото време, в общата позиция на ЕС за преговорите по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата са поставени още по-амбициозни цели – с поемане на
задължение за 40% намаляване на емисиите парникови газове на Съюза като цяло до 2030 г.,
спрямо нивата от 1990 г. (http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2015/03/06/), които
ще добавят нови въпроси и проблеми за всички нас в България.
В заключение ще отбележим, че говоренето по комплексните и сериозни проблеми, свързани
с осъществяване на политиките за реагиране на промените в климата – като част от дейностите в рамките на проекта „Зелени закони“, допринесе за по-голяма яснота и разбиране
на темата от гражданите и политиците в България.
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ЕНЕРГЕТИКА
Развитието на българската енергетика в началото на 2015 г. отново показва липсата на
стратегически реформи. Всички усилия са насочени към краткотрайни действия, целящи да
спасят НЕК, и чрез промяна на договорите с т. нар. „американски“ ТЕЦ-ове (ТЕЦ „АЕС Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица-изток 3“) и на законодателството за ВЕИ да се
намалят цените на електроенергията. Това освен облекчение за НЕК се очаква да донесе и
задържане ръста на цените за населението.
НЕК започна преговори с двата ТЕЦ-а за намаляване на цените по дългосрочните договори.
Първоначалните предположения, че те ще се водят по схемата „намаление срещу удължаване
на договорите“ се оказаха верни, но изглежда, че към края на март 2015 г. подобно съгласие не
е постигнато. Основен проблем остава изплащането на 800-те млн. лева задължения на НЕК
към двете централи. С последните промени в закона за енергетиката (ЗЕ) отпадна изискването за запазване на срока на дългосрочните договори с двете централи, което на практика
позволява на НЕК да продължи по-лесно предоговарянето на параметрите, залегнали в тях.
С промените в този закон се правят промени и в сектора на ВЕИ:
 отпада задължението на НЕК да изкупува нискоефективното производство на енергия от
топлофикациите и заводските централи, което ще спести на държавната компания около
100 млн. лв. годишно (потърпевши от новата мярка ще бъдат няколко топлофикации – в
Сливен, Русе и Перник, както и няколко заводски централи на „Видахим“ и „Свилоза“);
 променя се политиката по отношение на възобновяемата енергия, тъй като новите мощности над 1,5 мегавата вече няма да получават преференциална цена. Мотивите за това
решение са, че към декември 2013 г. България е изпълнила целите си за ВЕИ, макар че според проекта на енергийния системен оператор (ЕСО) за развитие на преносната мрежа
до 2024 г. това не е така. След влизането в сила на промените в ЗЕ преференциална цена
ще получават само малките централи до 30 киловата и тези на биомаса от животински
тор до 1,5 мегавата. Все пак се въвеждат и някои облекчения, като например отпада
условието възобновяемите централи до 200 киловата да предоставят данни за производството си онлайн;
 намаляване на надбавките за зелена енергия за някои индустриални предприятия. Според
новите текстове в ЗЕ министрите на икономиката, енергетиката и финансите ще изготвят наредба, която да определи критериите за намаляване на тази тежест, както и
за кои точно предприятия ще се прилага мярката.
В същото време продължават опитите за запазване досегашната схема на развитие на сектора:
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 Правителството предложи на „Уестингхаус“ да поеме 49% от инвестиционните разходи
по изграждането на нов 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“. С изтичането на срока за отговор
(31.03.2014 г.) стана ясно, че фирмата не приема този подход и продължава да стои на
позицията, че е само доставчик на технологията, но не и инвеститор.
 Очаква се издаването на лицензи на 5-ти, а след това и на 6-ти блок в АЕЦ „Козлодуй“, за
нови десет години.
 Държавата в лицето на МОСВ (Комплексно разрешително от 17.12.2014 г.) и ДКЕВР (лиценз за 5-годишен срок на работа от 19.12.2014 г.) наруши Договора за присъединяване
на България към ЕС, според който трети блок на ТЕЦ „Бобов дол“ трябваше да бъде спрян
окончателно на 31.12.2014 г.
Правителството все пак декларира, че няма да пристъпва към изграждане на нови мощности,
ако те са икономически неизгодни и ангажират държавни гаранции. Това е съществен ход
напред, доколкото всички предишни опити за държавно участие в големи енергийни проекти
(АЕЦ „Белене“, „Южен поток“ и т.н.) бяха на базата на чисто политически и партийни пристрастия, или в защита на чужди интереси.
Раздвижване се наблюдава по отношение на интерконекторните газови връзки със съседните
страни. То е свързано с работни групи, преговори, търсене на инвестиционни решения. В този
смисъл, напредъкът не може да бъде оценен като необратим, още повече, че проблемите пред
връзките с Турция и Сърбия тепърва предстои да бъдат поставени на масата.
Няма промяна в консенсуса за оставане на мораториума върху търсенето и добива на шистов газ, въпреки явния и скрит лобизъм отвън. Продължава активното говорене за очакван
собствен добив на газ от дъното на Черно море. Предстоят проучвателни сондажи в блок
„Хан Аспарух“, докато очакванията към другите територии са много ниски.
Най-накрая сме свидетели на промени в управлението на сектора: настоящото правителство възстанови Министерството на енергетиката; ДКЕВР беше преименувана на КЕВР,
а членовете й вече се избират от Народното събрание; отново се заговори за приключване
на либерализацията на електроенергийния пазар и масовото навлизане на борсови цени, но
нещата все още са далечни и сложни, особено за масовия потребител (домакинства, малък и
среден бизнес).
Със сигурност можем да отбележим приоритетите, формулирани от проекта „Зелени закони“,
като важни проблеми, чието решаване стои на дневен ред и обществото няма ясна информация какво да очаква:
1.	Изготвянето на нова енергийна стратегия на страната до 2030 г., с опция за 2050 г.,
практически не е стартирало. Министерството на енергетиката следва час по-скоро да
обяви конкурс за нейното изготвяне на конкурентен принцип. Задължително е в условията
на подобен конкурс да се изисква равностойното разглеждане на алтернативите, свързани с развитието на пост-въглеродна енергетика и икономика.
2.	Ликвидиране на паразитната структура Български енергиен холдинг.
3.	Задействане на всички механизми за спечелване арбитража за АЕЦ „Белене“, за физическото и финансово прекратяване на „Южен поток“, както и ликвидиране на проектните
компании, свързани с тези проекти, и с проекта „Бургас – Александруполис“.
4. Пълен одит на състоянието на електропреносните мрежи, създаване на кадастър на
електропреносната система и анализ на възможностите за развитие на „умни мрежи“.
5. Подготовка на стратегия за поетапно спиране на ТЕЦ-овете на въглища в страната

13

14

Кои са важните теми за зелените закони в България и какво е развитието им до момента?
www.zelenizakoni.com

като част от общата енергийна стратегия.
6. Активно участие на България в изработване на структурата и в практическото развитие на Европейския енергиен съюз. Това включва и участие в развитието на регионален
електроенергиен пазар с действаща борса и отказ от претенции на участниците за
„енергийни центрове“, получаващи държавни помощи от всякакъв характер.
Като цяло енергетиката на България продължава да се развива по класическия път, заложен
през последните 70 години. Много бавно и мъчително се правят промени към въвеждане на
пазарните методи и практики. Отпадането на големите, неефективни и икономически опасни
за страната проекти се случва главно под въздействието на външни фактори, а действията
на правителствата и гражданското общество имат по-скоро вторичен и реактивен характер. В същото време почти липсват инициативи за осъзната цялостна реформа на сектора
в светлината на новите реалности – пост-въглеродна икономика, децентрализация, чиста и
безопасна енергия, европейски енергиен съюз. Това предполага мъчителен преход и предстоящи проблеми и в бъдеще.

Дебат „Енергетика и климат“, 16 септември 2014 г., Червената къща,
гр. София
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Устройство на територията
Устройството на територията в България се регламентира чрез Закона за устройство на
територията (2001 г.), Закона за регионалното развитие (2008 г.), Закон за устройство на
Черноморското крайбрежие (2008 г.) и Закон за устройство и застрояване на Столична община (2007 г.).
Категоризирането на горските територии, което по същество представлява териториалното им устройство, се основава на заповеди, издадени по специализирани закони. В случаите,
за които по реда на други закони не са определени и въведени особени статути и режими, се
извършва чрез областни планове за развитие на горските територии и се конкретизира с
горскостопанските планове или програми, регламентирани в Закона за горите (2011 г.). В областните планове за развитие на горските територии се определят и териториите за защита от урбанизация. Независимо че областните планове за развитие на горските територии
са регламентирани още през 2011 г., все още липсва необходимата подзаконова нормативна
база за тяхното изготвяне – наредба за устройство на горите.
Устройството на защитените територии се извършва на основание планове за управление
на защитени територии, регламентирани в Закона за защитените територии (1998 г.) и
планове за управление на защитени зони, регламентирани със Закона за биологичното разнообразие (2002 г.).
Разчиташе се териториалното устройство на национално ниво в периода 2001 – 2012 г. да
бъде извършено на основанието на Национална устройствена схема и регионални схеми, регламентирани в ЗУТ. ЗУЧК предвиждаше създаването на специализирана устройствена схема на Черноморското крайбрежие. След като нито едно правителство от 2001 г. насам не
намери воля да възложи изготвянето им, през 2012 г. с промени в законите (ЗУТ, ЗРР, ЗУЧК)
тази функция се прехвърли на националната концепция и регионалните схеми, които от своя
страна са регламентирани от ЗРР.
Определянето на вида и функциите на териториите се основава най-често на подробни устройствени планове, което всъщност представлява отказ от планиране. За да се разреши
проблемът, е нужно 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 дава възможност за непрозрачно вземане на решения.
Основните проблеми пред устройството на територията на България, формулирани според
нас в „Зелени закони“, са:
 Липса на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;
 Липса на Регионални схеми за пространствено развитие на областите;
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Липса на концепции за пространствено развитие на общините;
Забавяне на процеса по изработване на Общи устройствени планове на общините;
Липса на областни планове за развитие на горските територии;
Липса на приети планове за управление на защитени зони по ЗБР;
Все още 1/4 от площта на защитените територии не е устроена с планове за управление
на защитени територии;
 Законите ограничават възможността на гражданите за участие в процеса на изработване и приемане на документите, регламентиращи териториалното устройство. Законите
са силно ограничаващи по отношение на възможността за оспорване пред съда на тези
документи;
 Опазване на Черноморското крайбрежие от прекомерно застрояване;
 Опазване на защитените територии от застрояване.
Тези проблеми биха могли да бъдат разрешени чрез комплекс от мерки, попадащи в отговорностите на изпълнителната (централна и местна) и законодателната власти.
За периода на наблюдение – от март 2014 г. до април 2015 г., липсват значими промени в
разглежданата тема. Все още не е започнал процесът по създаване на Регионални схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 2, Регионални схеми за пространствено развитие на областите и Концепции за пространствено развитие на общините. Независимо от
факта, че с политиките на държавния бюджет се подпомага създаването на общински общи
устройствени планове, все още 4/5 от всички общини нямат такива.
През месец март 2015 г. бяха представени идеите за съдържание на наредбата за устройство на горите, разработвана от 2012 г., и се очаква през месец април 2015 г. тя да бъде
представена за обществени консултации.
Към месец април 2015 г., след усилено застъпничество от НПО, включително от екипите на
инициативите „Зелени закони“ и „Прозрачни планини“, Изпълнителната агенция по горите, в
настоящето правителство ръководена от екип на ГЕРБ (Георги Костов участва в предизборните дебати „Зелени закони“), обяви удвояване на защитните горски територии – от 5% на
10% от всички гори в България.
Провали се изпълнението на Решението на 42-то НС от 11.07.2013 г., с което се наложи мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в
териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК и се възложи на Министерството на
околната среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за
създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. След изтичането на мораториума изпълнителната власт продължи да се разпорежда с държавните имоти, разположени в близост
до Черноморското крайбрежие, а съзнателни действия на МОСВ компрометираха процеса на
обявяване на новия национален парк.
Със Закона за устройство на черноморското крайбрежие през 2010 г. се обявиха за публична
държавна собственост и всички дюни, крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони. За
тях се предвиди да бъдат създадени специализирани кадастрални карти. За 5 години по това
задължение не бе предприето нищо. Поради това 42-то НС с решението си от 11.07.2013 г.
задължи МС да внесе финансово обезпечена програма за възлагането на тези специализирани
кадастрални карти. Това ускори процеса на тяхното възлагане и изработка, но към момента този процес все още не е приключен и няма индикации за краен срок за това. Към април
2015 г. отново сме свидетели на проекти за застрояване на дюни, които предизвикват силна
обществена съпротива – например в къмпингите „Юг“ и „Китен“.
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В процеса на изработване на предложението за Национален парк “Българско Черноморие” стана ясна и причината за това дълго бавене – през годините значителна част от дюните и
влажните зони са станали частна собственост, вследствие на процеси на „заменки“ на гори и
земеделски земи (Камчийски пясъци 1, 2, 3 и Шкорпиловци), реституция (части от Поморийско
езеро) и държавна и общинска приватизация (дюните при Аркутино и Корал).
Опазването на защитените територии от застрояване е очаквано от над 2/3 от избирателите. Независимо от тези очаквания, процесът на застрояване продължава. В предложението за нов план за управление на
Национален парк „Пирин“ се предвижда увеличаване на площта от
парка, в която може да се строи,
от 0,6% на над 80% .
Законите ограничават възможността на гражданите за участие в процеса на изработване
и приемане на документите, регламентиращи териториалното
устройство. Законите са силно
ограничаващи относно възможността за оспорване пред съда
на тези документи. За изминалия
период България получи второ реДебат „Биоразнообразие и устройство на територията“,
шение на Комитета за съответ30 септември 2014 г., Червената къща, гр. София
ствие на Орхуската конвенция,
че не са предприети необходимите изменения в националното законодателство, ограничаващо правата на гражданите. Липсват индикации за промени в националната политика, които
да дадат възможност на всички граждани да обжалват общите и подробни устройствени планове и някои разрешения за строителство, посочени в приложение 1 на Орхуската конвенция.
Към настоящия момент – 6 години след решенията на ЕК за приемане на националното предложение за обхват на НАТУРА 2000 мрежата, липсват приети планове за управление на защитени зони по ЗБР.
Все още липсват планове за управление на природните паркове: „Сините камъни“ (30 години),
„Странджа“ (20 години), „Персина“ (12 години), „Българка“ (8 години) и „Беласица“ (5 години).
В периода февруари – март 2015 г. МОСВ върна за преработване, без съществени мотиви,
плановете за управление на природните паркове „Беласица“ и „Българка“ и на национален парк
„Централен Балкан“, чието финансиране е осигурено от ОПОС. С това се продължава политиката за устройството на защитените територии да се търси само външно финансиране и
за ограничаване забраните за застрояване в защитените територии. Тук трябва да посочим,
че в края на 2014 г. Върховният административен съд отмени решението на МС за приемане
на плана за управление на ПП „Персина“, заради отмяна на всички режими на застрояване от
проекта, в процеса на неговото приемане от МС, след обществените обсъждания и ВЕЕС.
ВАС отхвърля плана на ПП „Персина“, защото в него липсват реални режими за защита на природата. Подобна възможност за отпадане заплашва и сега разработвания план за управление
на НП „Пирин“, тъй като – под натиск от местни бизнеси, от неговата документация серийно
отпадат режими и забрани в полза на опазването на природата и той остава без конкретно
управленско съдържание. На този фон други планове – на ПП „Беласица“, ПП „Българка“ и НП
„Централен Балкан“, в които са залегнали силни защитни режими, се отхвърлят от МОСВ
именно поради строго защитното им съдържание.
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Биоразнообразие и гори
Основните теми в тази област, по които работи екипът на „Зелени закони“, са:








Прилагане на съществуващото законодателство
Национална стратегия и план за опазване на биоразнообразието
Обявяване на заповеди за защитените зони от мрежата Натура 2000
Подобряване на ефективността на управление на българските защитени територии
Органи за управление на защитените зони
„Заменки“
Национална програма за изкупуване на приоритетни земи и гори, местообитания на редки
видове
 Вековни гори
 Осигуряване на устойчиво финансиране на защитени зони и територии
България има едно от най-добрите европейски природозащитни законодателства. Въпреки
това всяка година стотици диви кози биват незаконно отстрелвани в трите ни национални
парка. Всяка зима се стреля по световно застрашените червеногуши и малки белочели гъски
около езерата Шабла и Дуранкулак. Планове за застрояване на защитени зони се приемат без
нужните екологични оценки или те са просто формални, без да оценяват реално тяхната
природа и щетите от бетона. Не е рядкост експерти на МОСВ и РИОСВ, които защитават
държавния и обществен интерес, да бъдат уволнявани и замествани с „верни партийни“ кадри.
Последната ни стратегия за опазване на биоразнообразието е от 1998 г., а планът за нейното приложение е от 2005 г. – като планът остана в значителна степен неизползван документ. За последните 10 години Националната служба за защита на природата към МОСВ
(НСЗП) не е излязла с нито една самостоятелна проактивна природозащитна инициатива.
НСЗП на практика функционира в работен хаос, следвайки само силния натиск на Европейската комисия и най-горещите граждански протести.
България е предложила на Европейската комисия списък от 119 защитени зони по Директивата за птиците и 234 защитени зони по Директивата за хабитатите, обхващащи общо
34,4% от територията на страната. Това звучи много амбициозно, но на практика мрежата
съществува основно на хартия и пред очите ни се застрояват дюни по Черноморието, разорават се пасища с орхидеи и лалугери и се изсичат вековни гори. Адекватното управление на
Натура 2000 изисква официално обявяване в Държавен вестник на заповедите за защитените
зони с адекватни режими и зониране, както и разработване на техните планове за управление,
и осигуряване на прилагането на тези режими и зонирания.
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На 13.02.2015 г. изтече шестгодишният срок за публикуването на заповедите за хабитатните зони в Държавен вестник. През декември 2014 г. МОСВ започна консултации по проекти
на заповеди за някои от зоните, но към април 2015 г. процесът отново е спрян. Към април 2015
г. в Държавен вестник са публикувани заповедите на всичките 119 защитени зони по директивата за птиците и на само 5 от 234 защитени зони по директивата за хабитатите. Това
неспазване на срока на директивата от МОСВ е директно основание за завеждане на съдебно
дело от страна на ЕК и санкциониране на България.
За да се предпази от опасността Натура 2000 да остане мрежа от хартиени паркове, Европейската Комисия разработи преди няколко години препоръки относно заповедите за обявяване на защитени зони, техните природозащитни цели и дейности. Природозащитните
цели трябва да бъдат максимално детайлни за всяко отделно място. Адекватните режими и
правилното зониране могат да допринесат значително за подобряване опазването на природата в тях. Режимите на защитените зони са и основание за получаване на компенсации за
пропуснати ползи по Програма за развитие на селските райони (ПРСР), където има специална
мярка за Натура 2000. За съжаление, повечето от досега издадените заповеди от МОСВ по
Директивата за птиците са с твърде общи режими и нямат никакво зониране. Това води до
липса на адекватни компенсации, както и до фактическо нефункциониране на Натура 2000.
Най-показателен пример за неадекватни заповеди, неопазващи „предмета на опазване“, е отхвърлянето от Министерството на околната среда и водите на предложената забрана за лов
през януари в защитените зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“ (ловът и
безпокойството от него са основен лимитиращ фактор за световно застрашената червеногуша гъска, чиято популация зимува в тези защитени зони).
Изключително важно условие за успешното издаване на тези заповеди е основаването им на
адекватна научна информация и сериозното въвличане от МОСВ на всички заинтересовани
страни в процеса на тяхното създаване и бъдещо управление на Натура 2000. Това е единственият начин да бъдат избегнати или намалени обществените конфликти и да се получи
активна обществена подкрепа за изпълнението на заповедите.
България може да се гордее с уникалната природа на 3 национални и 11 природни парка и 90
резервата и управлявани резервата. Дирекциите на националните паркове са част от МОСВ,
а дирекциите на природните паркове са на подчинение на Изпълнителната агенция по горите
при МЗХ. За съжаление, през последните няколко години бяхме свидетели на серия от политически чистки в ръководството на парковете. Това влоши радикално тяхното управление.
Проблемът с управлението на НП „Пирин“ е пример, постоянстващ през последните 20 години.
В момента можем да говорим, че се управляват в една или друга степен само защитените
зони, които се припокриват с национални и природни паркове, както и няколко влажни зони с
международно значение. Основна предпоставка за добро управление е наличието на структура, която да го координира. Без подобни управленски структури защитените зони ще си
останат едни „хартиени паркове“, в които всичко ще си продължава по старому и природата
ще продължава да изчезва. Това се разбира много добре и от Европейската Комисия, която
настоява България да определи ясни структури за управлението на Натура 2000.
3 795 000 ха от територията на България са покрити с гори. От тях само 103 000 ха, или 2,7%,
са запазили структурата си на стари естествени гори без следи от човешка намеса. Преобладаващата част от тези гори се намират в защитени територии, което в голяма степен
гарантира запазването им. Повечето от тези гори са в защитени зони по директивата за
хабитатите и би трябвало да бъдат запазени като вековни гори, но все още продължават да
се управляват като обикновени стопански гори.
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На 05.09.2014 г., след няколко години анализи, Европейската Комисия излезе с прессъобщение,
че смята „заменките“ на гори за незаконна държавна помощ и настоява за нейното събиране,
или България ще бъде санкционирана. Би трябвало Комисията да излезе с решение и по въпроса
за „заменките“ със земеделски земи. Преди десетина години – с надуването на имотния балон,
започна да изплува информация за заменени дюни по Черноморието (водени като горски или
селскостопански фонд) с издънкови гори и земеделски земи във вътрешността на страната
(изкупувани за по 100 – 250 лева на декар). Дюните – освен че са уникална природна забележителност, имат в този момент изключително висока пазарна цена – на първа линия на плажа,
частни терени със сходно разположение са продавани на цени до 500 лева на квадратен метър.
Някои от най-показателните примери са:
 1364,067 декара дюни край Камчия, заменени от „Бета Форест“ ЕООД;
 1344,763 декара дюни край Камчия, заменени от „Мирта Инженеринг“ ЕООД;
 470,005 декара крайбрежни терени на Сребърния бряг до Балчик, заменени от „Ол сийз
пропърти“ ООД
 578,716 декара крайбрежни терени на Сребърния бряг до Балчик, заменени от „Ол сийз пропърти“ ООД
 над 3000 декара държавни гори над Говедарци в Рила, заменени от фирми, свързани с
Христо Ковачки
Първите две от поcочените „заменки“ водят след себе си до приватизация на закритата
малко преди това защитена територия „Камчийски пясъци“. А „заменките“ на фирмите на Ковачки са една от причините за дългогодишното необявяване на защитена зона „Рила буфер“.
Обявяването на защитена зона „Рила буфер“ е приоритет, както от гледна точка защита на
птиците, така и от гледна точка защита на местообитанията на мечката и рядката риба
главоч.
След масови протести на неправителствени организации, побой на активисти от полиция
през януари 2009 г. и сериозен интерес към проблема от страна на Европейската Комисия,
„заменките“ в горите бяха прекратени, а в селскостопанския фонд строго регулирани. Общите икономически загуби на страната от така проведените замени е трудно да се определят,
но във всички случаи надвишават сумата от няколко милиарда лева. Щетите за природата на България също са огромни, тъй като значителна част от заменените терени са в
Нату ра 2000 и представляват уникални местообитания на множество редки видове.

Дебат „Биоразнообразие и гори“,
19 май 2014 г., медийна зала на
БНР, гр. София
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Анализи, резултати и изводи от мониторинга на Зелени закони (март 2014 – април 2015 г.)

Развитие на наказателната процедура за незаконна схема за държавна помощ при
замените на гори в периода 2007-2009 г. Мерки на правителството в периода
2014-2015 г.
Както е известно, срещу България е налице действаща наказателна процедура, започната
от Европейската комисия, по повод нерегламентирана схема за държавна помощ, приведена
в действие от Република България при замените на горска земя. Подробно описание на наказателната процедура и актовете на ЕК по разследване на проблема може да намерите на
нашия сайт, в секция „Биоразнообразие и гори“, Наказателни процедури, „2. Нерегламентирана
държавна помощ при замени на гори“.1
Ангажименти на политическите сили:
Темата за мащабните злоупотреби със замените на горски или земеделски имоти, или т. нар.
„заменки“, е широко експлоатирана в българския политически живот още от 2008 г. насам.
Особено активни в критиките си са политическите сили, традиционно опониращи на партиите от Тройната коалиция – БСП, ДПС и НДСВ (две от тях – ДПС, а впоследствие и БСП – бяха
пряко замесени в организирането и извършването на скандалните сделки, тъй като контролираха ресорната агенция ИАГ, преобразувана в ДАГ).
ГЕРБ използваха темата за „заменките“ в своите две кампании за ЕП и за НС през 2009 г.,
като имаха конкретни политически обещания. След съставяне на първото правителство на
ГЕРБ, започна дебат по избор на конкретни мерки и действия по тяхното изпълнение. Междувременно – през 2011 г., бе публикувано в Official Journal (Официален вестник или О.В.) решението на ЕК за мотивирано становище, че сделките изглежда наистина представляват схема
за нерегламентирана държавна помощ, несъвместима с Общия пазар и нарушаваща правото
на ЕС. При все това, ресорният министър Мирослав Найденов не бе особено активен в действията по избягване на бъдещата наказателна процедура или поне по подготовката на събирането на държавната помощ обратно в държаното имущество. Министър Найденов избягваше
преки действия, като прехвърляше въпроса ту към прокуратурата, ту към необходимост от
законодателни изменения (оспорвана от експертите, тъй като ЗДП е хармонизиран с европейското право) или пък отричаше компетентността на министъра на земеделието и храните като орган, предоставил държавната помощ и отговорен за връщането й по смисъла на
ЗДП и европейските регламенти. Впоследствие Мирослав Найденов бе отстранен от ГЕРБ.
Зелените и други политически сили, като ДСБ, също използваха темата за политически дебат, противопоставяйки се на практиката на „заменките“ и обещаващи тяхната ревизия по
един или друг начин. Тенденцията се усили сред повече политически сили особено след мотивираното становище на ЕК от 2011 г.
Предизборните тези от кампаниите през 2013 г. и 2014 г. по темата за замените на гори са
включени в част 2 от настоящата публикация, съпоставяща обещанията спрямо реалните
действия по партии по тема „Биоразнообразие и гори“.
Две политически сили (РБ и ГЕРБ) вече изразиха ясна политическа воля за допълнителни мерки с цел гарантиране на държавния интерес и събираемостта на държавните вземания от
нерегламентираната държавна помощ. В рамките на дебата за биоразнообразието, организиран от “Зелени закони” на 30 септември 2014 г., представители на управляващите в момента
партии РБ и ГЕРБ изразиха твърда позиция срещу „заменките“.
1

Тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/bioraznoobrazie-i-gori/nakazatelni-proceduri#zamenki
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Окончателно решение на ЕК от 5 септември 2014 г.:
Наскоро в Official Journal (Официален вестник или О.В.) на Европейския съюз, брой JOCE L/80/2015
от 23.03.2015 г., се появи официалната публикация на решението на ЕК от 05.09.2014 г., с което Еврокомисията обявява схемата за незаконна като противоречаща на принципите на Общия пазар. Преди това за решението беше известено единствено от прессъобщение на ЕК от
05.09.2014 г. 2, а самият текст на това решение бе публикуван неофициално в сайта на Дирекция
„Конкуренция“ на ЕК по преписка SA.26212.3 Решението на ЕК, поместено в официалната публикация в О.В. от 23.03.2015 г.4
Междувременно решението бе изпратено на българското правителство с нарочно писмо на ЕК,
предполага се през м. септември 2014 г. Според редица изявления на официални лица от правителството, България прие стратегия да не обжалва решението, тъй като шансовете за успех
пред Съда на ЕС в Люксембург не бяха големи, а оспорването само би забавило и затруднило
събирането на незаконната държавна помощ от бенефициерите обратно в държавното имущество. Изглежда решението на ЕК наистина не е било обжалвано, съдейки от публикацията в О.В.
От текста на решението станаха ясни предходни действия на правителството, свързани с
избягване на наказателната процедура и разследване на скандалните сделки по замяна, предмет на процедурата, извършени в периода 2007-2009 г. Очевидно, на 21.01.2014 г. кабинетът
на Орешарски е изпратил към ЕК таблица с утвърдени оценки на заменените горски имоти
към момента на сделките по замяна, представени като пазарни стойности.5 Става ясно, че
оценките са служебни, т.е. те са извършени от служители на МЗХ. Същите са извършени в
изпълнение на европейското законодателство в областта на държавната помощ, изискващо
изчисляването на нейната стойност да се извършва съобразно пазарни критерии, както и в
изпълнение на предходното решение на ЕК от 29.06.2011 г.6, приемащо мотивирано становище
за наличие на нерегламентирана схема за държавна помощ, нарушаваща правилата на Общия
пазар. Не е известно каква е стойността на имотите към момента на сделките съгласно тази
служебно извършена от правителството оценка. Не е известно и дали въпросната таблица
обхваща всичките 147 сделки по замени на гори, извършени в периода 2007-2009 г. Засега не можем да проверим доколко правителствената оценка от 21.01.2014 г. (писмо реф. № 2014/032997)
е действително пазарна и дали реално се доближава до пазарните цени в периода 2007-2009 г.
В това последно решение от 05.09.2014 г. ЕК приема, че е налице облагодетелстване при 132
от общо 147 сделки по замени, извършени в периода 2007-2009 г. В мотивите на решението
си ЕК се позовава на получената от българското правителство информация, включително
информацията за пазарните цени на имотите към момента на сделките по замяна. Наличието на облагодетелстване се установява от ЕК при положителна разлика между пазарните
цени на имотите към момента на сделката и административната оценка на ИАГ, извършена
в процедурата по допускане на замяна.
Изискани от ЕК мерки по връщане на държавната помощ обратно в държавни ръце:
С решението си ЕК изисква от българското правителство да предприеме действия по изчисляване размера на облагодетелстването в конкретните сделки, въз основа на което да
започне процедури по прибиране на нерегламентираната помощ обратно от частни в държавни ръце – било в пари, било чрез връщане на имотите обратно в държавна собственост и
2
Публикувано на сайта на ЕК тук: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-971_bg.htm
3	Достъпна на сайта на Дирекция “Конкуренция” на ЕК, тук: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=3_SA_26212
4	Официалният текст на решението може да се намери в О.В., брой JOCE L/80/2015 от 23 март 2015 г.,
или в сайта на О.В. тук: Решение (ЕС) 2015/456 на Комисията от 5 септември 2014 година относно
схема за помощ № SA.26212 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/A/08) и SA.26217 (11/C) (ex 11/NN – ex CP
176/B/08), приведена в действие от Република България при замените на горска земя (нотифицирано
под номер C(2014) 6207). Достъпно на официалния сайт на О.В. тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0456&from=BG
5
Писмо на правителството с реф. № 2014/032997 в ЕК.
6
Публикувано в О.В. на 16.9.2011 год.
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владение. В своето решение от 05.09.2014 г. ЕК изисква от правителството да предприеме
детайлно разписани мерки в конкретни срокове. Сроковете текат от известието за решението, т.е. от м. септември 2014 г. нататък. Исканите мерки са, както следва:
1.а.) Представяне списък на всички сделки за замяна, като се посочва следната информация:
административните и пазарните цени за частните и държавните горски парцели, които са
заменени, информация за допълнителните парични суми, включени във всяка сделка, както и
произтичащия от това размер на държавната помощ; наименованието на частната страна,
т.е. на бенефициера на сделката за замяна, участваща във всяка сделка, и причините, поради
които се счита или не се счита, че тази страна е предприятие (срок 4 мес.);
1.б.) Установяване на случаите, при които възстановяването ще се извърши въз основа на
пазарните цени към момента на сделките за замяна, посочени в представеното от България
становище 2014/032997 (срок 4 мес.);
1.в). Установяване на случаите, при които възстановяването ще се осъществи чрез отмяна
на сделката за замяна (срок 4 мес.);
1.г.) Установяване на случаите, при които възстановяването ще се извърши въз основа на
сумите, определени от независим експерт оценител и документи, доказващи, че такъв независим експерт е бил назначен след подбор чрез публична тръжна процедура и одобрение от
Комисията (срок 4 мес.);
2.а.) Изготвяне на списъка на бенефициерите, които са получили помощ при сделки за замяна, и
общия размер на помощта, получена от всеки от тях в резултат на тези сделки (срок 8 мес.);
2.б.) Уточняване общата сума (главница и лихви по възстановяване), която трябва да бъде
възстановена от всеки бенефициер (срок 8 мес.);
2.в.) Подробно описание на вече предприетите и предвидените мерки за изпълнение на решението на ЕК (срок 8 мес.);
2.г.) Нареждане на бенефициерите да възстановят помощта и представяне на документи,
доказващи това (срок 8 мес.);
3.) Възстановяване на помощта изцяло от съответните бенефициери и представяне на документи, доказващи това (срок 12 мес.).
Правителството досега е предприело само една от изисканите стъпки – обявена бе процедура (чрез публична покана по ЗОП)7 за избор на изпълнител за обществена поръчка извършване на пазарни оценки на 52 от сделките (от общо 132 сделки с налично облагодетелстване). Процедурата бе отменена и обявена повторно на 20.03.2015 г., а в резултат
същата още не е приключила.8 В документацията на обществената поръчка се съдържа
методика за извършване на пазарна оценка на имотите, която е задължителна за експертите-изпълнители, но която страда от сериозни пороци и буди основателни съмнения за обективността и пазарното съответствие на оценяването.
Пороци на правителствената методика за пазарни оценки на имотите:
Методиката изключва пазарните аналози и вместо това разчита на административно зададени алгоритми и коефициенти, което води до резултат, много близо до проблематичните и
опорочени административни оценки, по които са извършени самите неправомерни замени на
гори в периода 2007-2009 г.
7	Официалният текст на решението може да се намери в О.В., брой JOCE L/80/2015 от 23 март 2015 г.,
или в сайта на О.В. тук: Решение (ЕС) 2015/456 на Комисията от 5 септември 2014 година относно
схема за помощ № SA.26212 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/A/08) и SA.26217 (11/C) (ex 11/NN – ex CP
176/B/08), приведена в действие от Република България при замените на горска земя (нотифицирано
под номер C(2014) 6207). Достъпно на официалния сайт на О.В. тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0456&from=BG
8	Публична покана № 49 на МЗХ, публикувана на 20 март 2015 год. Достапна е на сайта на МЗХ с цялата
документация тук: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/public_invitations/Publichnapokana49.aspx
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Експертите на „Зелени закони“ вече са изразили сериозна загриженост за ефекта от методиката и нейните мними пазарни оценки. Накратко това мнение включва повишено внимание
към следните проблеми:
С Решение на ЕК от 05.09.2014 г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C) като
неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни
и държавни горски парцели през периода 2007–2009 г. Действията на правителството в отговор на това решение за „заменките“ на ЕК от септември не са огласени. Косвена информация за изпълнението на нужните мерки за връщане на нерегламентираната държавна помощ
към бюджета намираме на интернет страницата на МЗХ.9 Там в края на 2014 г. МЗХ обявява
обществена поръчка за избор на независим оценител за оценка на реалната пазарна цена на
54 сделки от общо 132-те такива, идентифицирани от Европейската комисия (ЕК) като потенциално нарушаващи правото на ЕС в областта на защитата на свободната конкуренция.
В документацията на обществената поръчка като изискване към изпълнителя е разписана и
методика за оценка на имотите, предмет на въпросните сделки.
На практика данните от документацията по обществената поръчка са крайно недостатъчни за обществеността. Те не предоставят достатъчно информация на данъкоплатците за
това дали и доколко правителството и МЗХ се грижат за възстановяване на неправомерно
раздадената държавна помощ обратно в държавния бюджет и за избягване на тежки глоби
от страна на ЕК.
Възможна е появата на следните потенциални проблеми в досегашната информация за изпълнението от МЗХ на Решението на ЕК:
1.) Предложената в обществената поръчка методика за оценка на реалната пазарна цена на
заменените гори е непълна и некоректна. Методиката не предвижда при прилагане на метода
на пазарните аналози да се изключват при изчисленията онези сделки, които са видимо декларирани на стойност близка до „данъчната оценка“, която може да е над 10 пъти по-ниска от реалната пазарна оценка. При липсата на достатъчно пазарни аналози с горски имоти, методиката
изисква ползването на данни от годишните доклади на МЗХ за средните цени на земеделските
земи в България, вместо да се изисква анализ на пазарните аналози със земеделски земи, особено в атрактивните райони. В тези доклади най-високите цени на земеделските земи по Черноморието са средно по 1 лв / м2, при реални пазарни цени в атрактивните райони от над 50 лв /
м2. Не е мотивирано защо при определяне на реалната пазарна цена на „заменките“ оценката по
нормативния метод има еднаква тежест с оценката по метода на пазарните аналози, доколкото единствено последният отразява най-добре реалните пазарни условия. В резултат на тези
пропуски в методиката ще бъдат занижени както пазарните цени, определени по метода на пазарните аналози, така и крайните оценки за реалната пазарна стойност на заменените имоти.
За да бъде оценката на имотите реална, въобще не би трябвало да присъства нормативният
подход, а само оценката на базата на пазарни аналози – само че истински.
2.) Скандално е изключването на 2/3 от всички сделки, т.е. 78 от общо 132, от списъка със
„заменки“, които ще се оценяват, в рамките на обществената поръчка. След преглед от експертите на „Зелени закони“, установяваме, че сделки, които оценителят няма да разглежда и
съответно няма да бъдат обект на възстановяване на неправомерната държавна помощ към
бюджета, са заменките на дюни 2708 дка в района на Камчийски пясъци и 32 дка в района на
Несебър, както и сделките на крупни бизнесмени, като братя Джанкови, Тодор Батков, Максим
Димов, Николай Банев, Георги Гергов, Тихомир Трендафилов, Антон Боянов, Велимир Магурев и
Боян Бончев, Фуат Гювен, Ангел Йотов и други.
9	Цялата документация по Публична покана № 49 / 20 март 2015 год. е достъпна е на сайта на МЗХ тук:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/public_invitations/Publichnapokana49.aspx
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Селски райони
Селски райони
Селскостопанската политика и политиката за развитие на селските райони играят ключова
роля за териториалното, икономическото и социалното сближаване в ЕС, от една страна, и за
защитата на околната среда, от друга. Трябва да се отчита фактът, че селското и горското стопанство са сектори, които се характеризират с връзките си с природните ресурси.
Основната цел на Общата селскостопанска политика (ОСП) е да установи съгласувана и
устойчива рамка, която да запази бъдещето на селските райони, като се основава най-вече
върху способността за предоставяне на редица обществени услуги, надхвърлящи обикновеното производство на хранителни продукти, а също и върху потенциала на икономиката в селските райони да създава нови източници на приходи и заетост, като същевременно съхранява
културата, околната среда и наследството на селските райони. Политиката за развитие на
селските райони е вторият от двата основни стълба на Общата селскостопанска политика
на ЕС. Новият пакет за ОСП за периода 2014-2020 г. запазва двата стълба, но увеличава връзките между тях, предоставяйки по този начин един по-цялостен и интегриран подход спрямо
подкрепата на политиката. Развитието на селските райони укрепва и се потвърждава във
втория стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Реформата от 2013 г. цели да направи сектора на селското и горското стопанство по-конкурентоспособен, да укрепи връзките между основната дейност и околната среда, да подобри качеството на живот в селските
райони, да засили сътрудничеството и новаторството и да насърчи диверсификацията на
икономиката в селските общности.
През 2014 г. се извършва плавен преход и държавите членки подготвят цялостното прилагане
на новата ОСП, която им предоставя значителни възможности за маневриране. По този начин
те ще могат да вземат важни решения, като например относно системата на вътрешно
сближаване на преките помощи, равнището на плащанията, обвързани с производството,
както и това дали да въведат или не преразпределящо плащане. Трябва да бъдат подготвени
също така и програмите за развитие на селските райони. Това е време, в което всяка държава избира какво земеделие и какви селски райони иска да развива през програмния период.
Това е време, в което политиците би трябвало да формулират своите програми и да определят кои са важните за България стъпки и решения за постигането на дългосрочните цели на
НА ЦИО НАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020.
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Национални приоритети за развитие на селските райони в България (в допълнение
с приоритетите на ЕС):
За да можем да говорим за приоритизиране на дадени политики, трябва да сме наясно, че единственият допустим инструмент, имащ възможност да ни предостави адекватен измерител,
е анализът на ситуацията или така наречената моментна снимка на ситуацията в България.
Когато този анализ се основава на реални данни, лесно може да се види къде се получават
деформации, водещи до изкривяване в провежданите политики. През изминалия програмен период 2007-2013 г., в България се допуснаха редица грешки в прилагането на Програмата за
развитие на селските райони, които бяха отчетени от всички – както от политическите
сили и техните правителства, така и от бизнеса и гражданите. В резултат на тези грешки
и на много повече предходни (обусловени от липсата на държавна подкрепа и визия за развитие на селските райони преди членството ни в ЕС), в момента българското село и селските
райони се намират в изключително сериозна демографска, икономическа и социална криза. За
преодоляването на тази криза е необходим комплексен подход и то най-вече в прилагането
на балансирана, дългосрочна, прозрачна и отворена към хората политика, така че поне да се
забавят негативните процеси в българското село.
Националните особености на икономиката на България, и тенденциите в селските райони на
страната в периода 2007-2013 г., са такива, че изискват спешни усилия за нормализиране на
социално-икономическото състояние на селските райони на страната, и поставянето им на
пътя на устойчивото развитие. Считаме, че изграждането на силно и конкурентно земеделие е необходимо и може да се изгради върху 3 стълба:
1) „Зелено“ земеделие и стимулиране на малки до средни земеделски структури с оглед съхраняване на най-ценния ресурс в селските райони – човешкият;
2) Съхраняване и развиване на конкурентни подотрасли чрез спецификата на регионите
като култури, методи за отглеждане, земеделски практики и традиции, даващи висока добавена стойност, малки бутикови производства, насочени в най-високия ценови клас. Инвестиции в преработвателни и съпътстващи дейности на микро-, малки и средни предприятия,
насърчаващи развитието на зелена икономика и иновации, както и разнообразяване на неземеделските дейности на микро-, малките и средни предпричтия;
3.) Повишаване качеството на живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до
публични услуги.
Изграждането на тези три фундамента би позволило на селските райони в България да се
отърсят от задълбочаващата се стагнация, в която се намират. България има ресурс и потенциал да постигне заложените 5 основни цели в стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: заетост, научноизследователска и развойна дейност;
климат/енергетика; образование; социално приобщаване и намаляване на бедността.
Какво следва да се направи, за да се постигне това?
За постигането на тези 3 приоритета са необходими национални усилия, без да се очакват
изрични указания от ЕС. Първият приоритет отразява възможността на България да се позиционира в сектора на биологичното производство, развивайки конкурентен модел, базиран
върху висококачествени био- и традиционни продукти, произвеждани от малки и средни фермери, което ще доведе до висок процент заетост в „зелени“ работни места, плавен преход и
насърчаване на преработката на първичните земеделски продукти в краен преработен продукт, изграждане на вътрешно общностни клъстърни мрежи и кооперативи, сдружаващи тези
производители в конкурентни структури, които да имат производствен, организационен и
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пазарен ресурс, да доминират местните, регионалните и национални пазари. Трябва да отбележим, че управляващата коалиция в момента направи няколко стъпки в тази посока, насочени
най-вече към повишаване на бюджетите в сектори производство на био-продукти, животновъдство, стимулиране на младите фермери. Подобно действие обаче, оставено само по себе
си, не би стимулирало развитието на конкурентни и ефективни стопанства, а по-скоро би
създало по-високи нива на доходите на тези стопанства, без да се повишава производителността и качеството на селскостопанските продукти.
По предложения от нас втори приоритет ситуацията е по-скоро тревожна, отколкото оптимистична. Все още българската администрация продължава да разглежда и третира цялата
територия на страната като териториална единица със сходни и близки показатели, а както
е известно, всеки един от 6-те планови района(за да не раздробяваме на 28 областни единици) има много специфични проблеми за решаване. Всеки един от тези райони има различни
силни и слаби страни и планирането, извършено на национална база, не решава напълно или в
голяма степен проблемите на нито един от тях. Европейската комисия дава възможност на
всяка страна членка да избере подхода на планиране, програмиране и прилагане на ОСП и в
частност на Програмата за развитие на селските райони. През първия програмен период ясно
се видя неефективността на унифицирани национални политики в планинските и полупланинските територии, в изостаналите в икономическо отношение Северозападен, Югозападен и
Югоизточен планови райони. Предприемането на стъпки за регионално планиране ще позволи
да се отразят в максимална степен спецификите на тези райони и да се насочат целево
средства за решаване на конкретни проблеми, като обезлюдяване, заетост, инфраструктура, инвестиции в земеделие и преработка или в другите икономически сектори, различни от
земеделските.
Третият приоритет е ключов и реализирането му има стратегическа роля в провеждането на
интегриран подход при търсене на решения за селските райони. Подобряването на достъпа
до публични услуги е необходимо условие за задържане и овладяване на миграцията от малките
към големите населени места. За да се случи това, е необходимо да се използва наличният административен капацитет за създаване на електронни услуги приоритетно в най-отдалечените от общинска администрация центрове, създаване на „нулева” административна тежест
за желаещите да се заселят в тези райони, да развиват бизнес в тях и за живеещите там.
Необходимо е държавата съвместно с общинските власти да осигурят целеви програми и инструменти за осигуряване на адекватна и бърза базова публична достъпност. Подобряването на инфраструктурата и защитата на земеделската собственост и продукция, както
и по-доброто опазване на природните ресурси, ще даде смисъл за усилията на хиляди трудещи
се стопани и фермери и гарантиране на неприкосновеността на частната собственост.
Усилията за изграждането на „ОТКРИТА” администрация, ангажирана в съдействие и подкрепа към малките и средни производители, биха подпомогнали решаващо успеха и постигането
на заложените приоритети.
Развитието на приоритетите на „Зелени закони“ през март 2014 – април 2015 г.
След парламентарните избори в края на 2014 г. и формирането на управляващата коалиция,
ние с удовлетвореност отбелязваме включване на въпроси, които са приоритетни и според нашия екип (4. IV. Тема „Селски райони” http://www.zelenizakoni.com/novini/5-speshni-stpki-zaprirodata-preporchaha-ekspertite-na-zeleni-zakoni-na-noviya-kabinet-gerb#.VSEfHNysX1a) Включването на тези важни за нас приоритети бе следено и анализирано до момента и с тревога
трябва да заявим, че голяма част от действията имат по-скоро популистки характер и няма
да доведат до разрешаване на най-тежките и наболели проблеми на българското село и про-
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изводството на земеделска продукция. Не се забелязва ясна визия и стратегия какво точно
искаме да се постигне с набелязаните мерки, както в земеделието и преработката, така и по
отношение на селските райони с насочените към тях публични инвестиции. В голяма част от
планираните и подготвени за реализиране инструменти прозира желание за създаване на фасадни мерки, които впоследствие да се насочат към „правилните“ бенефициери. Създаването
на подобни фасадни мерки се разпознава по двойствената им функционалност. Те създават
облекчени условия, но не са насочени единствено и само към най-уязвимите производители,
а общо към всички. Този подход се наблюдава, както по преработваната няколко пъти и все
недобре работеща Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, но и по отношение
на подготвяният в момента проект на Наредба за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в малки млекопреработвателни предприятия, тяхното транспортиране и пускане на пазара и проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството
на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране
и пускане на пазара. Въпросните проекто-наредби от една страна създават усещането за облекчаване на нормативните изисквания към земеделските производители, но от друга страна
влизат в конфликт с Наредба 26, а също така и не дават отговор за кого са предназначени и
какви проблеми ще решат.
Друг сериозен проблем се оказа изключването от Тематична подпрограма за развитие на
малки земеделски стопанства в Република България – 2014-2020 на животновъдите и пчеларите от двете инвестиционни мерки по програмата Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и Подмярка
4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма“. Това би се отразило негативно както върху прилагането на цялата тематична
подпрограма, така и върху дългоочакваното изсветляване на сектора при малките производители.
Негативно влияние върху цялостния процес ще окаже и повишаването на осигурителния праг
за земеделските производители в края на 2014 г. Подобно повишение ще се отрази особено
тежко върху голяма част от дребните прозводители, за които земеделието се явява допълнителен поминък, поради тежката и непосилна административна тежест, насочена към тях. В
момента има предложение от министъра на труда и социалната политика за ново повишаване
за тази група производители. Тези чести промени създават несигурност и нестабилност,
които ще доведат единствено до отказ от внасяне на осигуровки и ще увеличи тежестта
върху социалната система.
Новината от края на март 2015 г. е искането на официална информация от България за становище относно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според ЕК
в тези нормативни актове се съдържат няколко разпоредби, които могат да се считат за
ограничаващи свободното движение на капитали и свободата на установяване по смисъла на
правото на ЕС. През 2014 г. Президентът на РБългария наложи вето върху закона, което беше
отхвърлено от комисията по земеделие в предходното НС и се стигна до стартирането на
настоящата процедура.
В заключение можем да кажем, че политическата конюнктура и излъчените от нея управляващи лица провеждат непоследователна и разнопосочна като политически приоритети политика за развитие на селските райони и земеделския отрасъл. Това се отразява върху цялостната икономическа активност в сектора, както и в създаването на големи дисбаланси в
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структурата на българското земеделие и развитие на селските райони. Убедени сме, че дори
след още един пълен цикъл на прилагане на ОСП, българското земеделие и селски райони ще
бъдат в тежка криза, която ще допринесе за още по-големи диспропорции между развитието
на градските и селските ареали. Вътрешно миграционните процеси ще се засилват, ще се
влоши още по-сериозно процентното съотношение на произведени местни продукти спрямо
внесени от ЕС или трети страни. Всичко това няма да позволи на България да се възползва
от Реформата на Общата Селскостопанска Политика в ЕС (http://www.consilium.europa.eu/bg/
policies/cap-reform/), която включва:
„екологизиране“ на плащанията за земеделските стопанства чрез въвеждане на екологично
издържани селскостопански практики, като диверсификация на културите, запазване на екологичното богатство на ландшафта и поддържане на минимална площ постоянни пасища;
по-справедливо разпределение на помощите, за да се намалят най-големите различия в равнищата на подпомагане на доходите на земеделските стопани в целия ЕС и намаляване на
плащанията над определен размер за най-големите земеделски стопанства;
по-целенасочено подпомагане на доходите на най-нуждаещите се земеделски стопани, особено на младите земеделски стопани, земеделските стопани в секторите с ниско заплащане и
в райони с природни ограничения.

Дебат „Развитие на селските райони“, 16 април 2015 г.,
Червената къща, гр. София
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Какво обещаха в предизборните програми и какво
изпълниха партиите от правителствата, управлявали
през март 2014 – април 2015?
През периода март 2014 г. – април 2015 г. в България се проведоха две изборни кампании – за
Европарламент през май 2014 г., и за национално Народно събрание през октомври 2014 г. Екипът „Зелени закони“ анализира към май 2014 г. последните актуални национални платформи
на партиите (от изборите през май 2013 г.), а към октомври 2014 г. – публикуваните нови
предизборни платформи от септември 2014 г. Тук представяме съпоставка на предизборните
тези в платформите на партиите, участващи в ръководещите държавата през проектния
период правителства (на премиера Орешарски до август 2014 г. и на премиера Борисов до
април 2015 г.) спрямо техните реални действия като управленци. Това са съответно партиите БСП, ДПС и АТАКА в първото правителство и формациите ГЕРБ, Реформаторски блок и
Патриотичен фронт – във второто.

Климат
Във връзка с изборите за Европейски парламент през 2014 г. сравнителният анализ с предизборни програми/платформи на партии и коалиции за извънредните парламентарни избори през
юни 2013 г. показа голямо сходство в това, че в голямата си част те се състоят от изброяване на мерки и действия за решаване на конкретни проблеми, които не са структурирани около
политики и приоритети за осъществяването им според съответната политическа сила. По
отношение на политиките за реагиране на промени в климата, в тези програми/платформи
не личи разбиране за важността и необходимостта от такива политики, което обяснява
липсата в повечето предизборни документи дори на споменаване на свързани с такава политика действия и мерки. По тази причина като правило нямаше и предлагани законодателни
или управленски стъпки в тази посока. Предизборната програма на ПП ГЕРБ бе в най-голяма
степен във формат на заявени приоритети по темата „климатични промени“, а това беше
и единствената партия със законодателна инициатива (внесен законопроект) по темата и
преди, и след парламентарните избори през 2013 г.
Поради липсата във всички предизборни документи на ясно формулирани приоритети, свързани с политики за реагиране на промени в климата, а в повечето от тези документи – дори
споменаване на някакви действия и мерки в това отношение, не беше възможно да се прави
съпоставка между предлагани/заявени в предизборните програми/платформи и осъществени
в периода 2013-2014 г. приоритети.
Аналогични са и изводите от анализа на предизборни програми/платформи на партии и коалиции за извънредните парламентарни избори през октомври 2014 г., в които темата „климатични промени“ бе застъпена както следва:

1. Парламентарно представени партии и коалиции
ПП ГЕРБ – от формулираните в предизборната програма 10 основни цели, в нито една не се
споменава, нито пък има пряка връзка с околната среда изобщо, и климата в частност. Все
пак в някои раздели на тази Програма формално има споменаване: например, в раздел „Хоризонт 2030“ е посочено, че „всяко предприето действие, всяко решение трябва да е съобразено
и с дългосрочните предизвикателства на развитието, които следват от хода на глобалните
процеси в света“, а едно от 7-те такива предизвикателства е „Преформулиране на всички по-
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литики с оглед борбата с изменението в климата.“; в раздел „Околна среда“ се декларира: „Измененията на климата ни изправят пред нови предизвикателства. Те изискват пренастройване на важни сектори от икономиката и решаване на всеки днешен проблем в съответствие с
глобалните процеси на климатични промени.“ и „… хоризонталното прилагане на политиките
за опазване на околната среда и борбата с климатичните промени са ключът към осигуряване
на по-добро качество на живот и създаване на нови перспективи чрез производство на зелена
продукция и разкриване на зелени работни места.“
С изключение на енергийната ефективност, в Програмата бе дадена много малко конкретика
как ще се работи по тези въпроси. Може да се смята, че енергийната ефективност е един от
приоритетите в предизборната програма на ГЕРБ, но тя се разглежда главно в контекста на
енергийните въпроси и е ограничена само за сградния сектор с предвиденото „Създаване на
фонд за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради с ресурс за първа фаза
от 2 млрд. лева, достатъчни за санирането на над 50% от тези сгради в България“.
Относно ВЕИ като друг основен елемент на политиките за реагиране на промени в климата,
в предизборната програма на ПП ГЕРБ, те също са разгледани само в контекста на енергийните въпроси и са ограничени до предвиждането на „Допълнителни приходи за енергетиката
от зелената енергия“ чрез „Стартиране на продажбата на гаранциите за произход на зелена
енергия с цел генериране на допълнителен финансов ресурс в енергетиката в размер на около
150 млн. лева годишно.“.
В тази Програма не са предвидени в явен вид законодателни стъпки за постигане на цели,
свързани с политики за реагиране на промени в климата, а липсват и намерения за конкретни
действия в изпълнение на ЗОИК – например такива за адаптация към ефектите от изменението на климата.
Реформаторски блок – в програмата за управленските приоритети на Реформаторския блок
имаше раздел „Околна среда и води“, в която бе поставена цел „Подобрени и ефективни механизми за наблюдение, управление и опазване на околната среда“, но не се споменаваха приоритети или намерения за действие, свързани с промени в климата. В раздел „Енергетика“ се
предвиждаха „Директни финансови стимули за енергийна ефективност на българските домакинства и бизнес“, без това да е във връзка с политики за реагиране на промени в климата.
АБВ – в доста подробната програмна декларация на АБВ не бяха намерили място – пряко или
косвено, свързани с околната среда изобщо, и с промените на климата в частност, приоритети или намерения за действие, с изключение на споменаването на „трайно развитие на възобновяемите източници и зелената икономика“ като необходими за просперитета на България.
Патриотичен фронт – в „Политическа програма 2014“ на коалиция „Патриотичен фронт“
имаше кратък – половин страница, раздел „Екология“, но и в него не се споменаваха приоритети или намерения за действия, свързани с промени в климата.
Коалиция БСП – лява България – в кратката (от около 6 страници) платформа на тази Коалиция също нямаше дори споменаване – пряко или косвено, на свързани с околната среда изобщо,
и климата в частност, приоритети или намерения за действие.
ДПС – и в платформата на ДПС не се споменаваха свързани с околната среда изобщо, и
климата в частност, приоритети или намерения за действие. Една от формулираните три
неотложни цели в областта на енергетиката бе повишаване на енергийната ефективност,
но този въпрос бе разгледан само в енергийния му аспект.
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2. Извънпарламентарни партии
Тук включваме преглед и коментар на
предизборната програма на ПП „Зелените“ поради близостта на позициите в
нея до тези на „Зелени закони“. В раздел
„Енергетика“ на предизборната програма
на „Зелените“ имаше директна връзка на
политики в областта на енергетиката и
тези за реагиране на промени в климата
с предвижданите „Приемане на Национална енергийна стратегия до 2025 г., която поставя като основен приоритет подобряване на енергийната ефективност
Дебат „Енергетика“, 25.04.2014 г.,
в домакинствата и бизнеса … и увеличаЧервената къща, гр. София
ване дела на възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ) в общия енергиен микс
на страната до 35-40% с приоритет – стимулиране използването на ВЕИ в домакинствата,
малките и средните предприятия и селското стопанство.“; „Ревизия на енергийното законодателство и на законодателството по промените в климата, за да се гарантира постигане
на по-висок дял на ВЕИ и прилагане на най-добрите практики за нисковъглеродната икономика,
базирана на минимални емисии на парникови газове.“; „Прилагане на ефективни механизми за
повишаване на енергийната ефективност в промишлеността, търговските, жилищните и
административните сгради.“; „Нови енергийни мощности, които да се изграждат предимно на
базата на фотоволтаици, слънчеви, термални, геотермални, вятърни, биомаса и биогаз технологии, а изграждането на нови ВЕЦ да бъде разрешавано само след внимателна преценка на
разходите и ползите за местните общности и влиянието им върху околната среда.“
Общите заключения от сравнителния анализ на предизборни програми/платформи на партии
и коалиции за проведените и през юни 2013 г. и през октомври 2014 г. извънредни парламентарни избори, както и от мониторинга на действия след изборите по темата „климатични
промени“ са следните:
1. България няма ясно формулирани приоритети за развитието си и политики за осъществяването им, включително – приоритети и политики за реагиране на промени в климата
(макар да е страна по РКОНИК и член на ЕС). Съответно, в предизборните програми/
платформи на участвалите в изборите партии и коалиции не проличава разбиране за важността на тези политики и за необходимостта от конкретни действия и мерки за осъществяването им. В повечето предизборни документи дори не се споменават действия и
мерки, свързани с такива политики.
2. Предизборната програма на ПП ГЕРБ и за двата избора бе в най-голяма степен близо до
формат на заявени приоритети по темата „климатични промени“, а това беше и единствената партия със законодателна инициатива по темата. Действията на тази партия след
избори – и като опозиционна, и като водеща партия в управляващата от ноември 2014 г.
до момента коалиция, по свързани с темата „климатични промени“ въпроси, като цяло са
недостатъчни: те са поставени главно в контекста на енергийните въпроси и се ограничават само с част от необходимите, и то не най-важните и спешни, действия и мерки.
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Устройство на територията
Приоритетите за национални политики на партиите, валидни за кампанията
за изборите за ЕП през май 2014 г., са разгледани чрез последните публикувани
национални програми за изборите за 42-ро НС през май 2013 г.:
Всички основни политически партии явно са счели устройството на територията у нас за
незначителна тема и не са включили в предизборните си програми предложения за разрешаване на главните му проблеми. Присъстват формулировки по други теми (напр. защитени територии), косвено предполагащи въвеждане на нови политики за устройство на територията.
БСП включва в програмата си приоритет за „Незабавно спиране на незаконните и в разрез с
обществения интерес процедури по Черноморското крайбрежие; въвеждане на постоянно наблюдение и контрол върху управлението на държавните имоти по крайбрежието“ и за „ Бързо
обявяване на всички утвърдени зони по НАТУРА 2000 и осигуряване на тяхната защита.“
ДПС залага следната цел „Провеждане на активна регионална политика не само за преразпределение на ресурсите, но и за генериране на нови ресурси съобразно с българските условия
и възможности чрез: децентрализация; партньорство; обмен на знания, технологии и добри
практики; създаване на мрежи за сътрудничество. Нова регионална политика, насочена към
преодоляване на диспропорциите в социално-икономическото развитие на районите;“
ПП ГЕРБ предвижда разработване и практическо прилагане на плановете за управление на
териториите за защита и изпълнение на конкретните мерки, заложени в националната приоритетна рамка за действие. В програмата е формулирана цел за недопускане на застрояване
и презастрояване на българското Черноморие , което би могло да увреди ценни природни местообитания и застрашени и редки видове растения и животни.
ПП България на гражданите включва в предизборната си програма отделна глава, посветена
на регионалното развитие. В нея са формулирани като проблем задълбочаващите се различия
както между районите на планиране, така и вътре в рамките на отделния район, въпреки
прилагането на регионалните планове за развитие и средствата от ЕС. За този проблем
партията си поставя като задача постигането на следната цел – Балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие на регионите; поддържане и изграждане на техническа
инфраструктура за подобряване на транспортната достъпност и интегрирано управление
на водните ресурси; Благоустрояване на населените места, управление и поддържане на жилищния фонд; Ефективно използване на средствата от фондовете на ЕС. За постигането на
целта ПП България на гражданите предвижда следните мерки :

• Обвързване на регионалното развитие с макрорегионалните стратегии на ЕС – Дунавска
•
•
•
•

стратегия и Черноморска стратегия;
Обвързване на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие с
тези за устройството на територията;
Ефективен контрол по отношение на договорите за концесия на плажовете;
Активни и ефективни действия по проектиране и изграждане на магистрали и скоростни
пътища , както и по реновация на пътната инфраструктура в страната;
Качествено подобряване на жилищния фонд , в това число стартиране на 15-годишна програма за саниране на панелните сгради със средства от ЕС и държавния бюджет.
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ПП Демократи за силна България залага в политическата си програма: „Забрана за промяната на предназначението на горите от извършени замени за срок от 20 години, лесопригодни
гори и земи от ГФ, освен за важни публични цели, чрез промяна на устройствените планове
на населените места.“
В предизборната програма на ПП НФСБ темата за устройството на територията липсва.
В косвена връзка с нея е фактът, че НФСБ не приема поставянето на 35% от територията
на България в НАТУРА 2000, при среден процент за европейските държави 12-15%, и счита, че
това изключително утежнява стопанската дейност в силно изостаналите планински и полупланински райони, тънещи в нищета и бедност. От значение за темата за устройство на
територията е и обещанието „за ревизия на всички строителни разрешения по Българското
Черноморие, планинските курорти, както и срещу хищническото изсичане и износ на българските гори.“
В програмата на ПП Атака темата за устройството на територията липсва.

Темата за устройство на територията в партийните платформи от
септември 2014 г. за изборите за Народно събрание е представена, както
следва:
В програмата на ПП ГЕРБ си поставят за цел създаване на „Фонд за развитие на туристическите атракции”, който да бъде финансово обезпечен с част от приходите от концесионните възнаграждения от концесиите за подземни богатства, минерални води, морски плажове,
пристанища, летища и защитени територии. Съхраняването на природата, и в частност на
крайбрежната плажна ивица, се залага да се случи чрез „недопускане на безразборно строителство и презастрояване на Черноморското крайбрежие и възобновяване на политиката за
нулева толерантност към незаконното строителство по Черноморското крайбрежие, в „чашите” на язовирите, в планините, както и на територията на цялата страна.“ Като близка към
темата е и поставената цел за създаване на „кадастър в услуга на гражданите и бизнеса“,
която се очаква да бъде постигната чрез „обединяване на Агенция по геодезия, картография
и кадастър с Имотния регистър в Агенция по вписванията и с регистъра на Картите за възстановена собственост“. В областта на устойчиво многофункционално управление на горите, ПП ГЕРБ залага на „ефективно използване и опазване на горските ресурси“ и на „Разумно
управление на енергийните, минералните, биологичните, водните, почвените и други природни
ресурси.“
Коалицията „Реформаторски Блок“ си поставя за цел в предизборната си програма „Подобрени и ефективни механизми за наблюдение, управление и опазване на околната среда чрез:

• Изработване на система за наблюдение върху състоянието на околната среда, картиране
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет на опазване на защитените зони на НАТУРА 2000, включително акваторията на Черно море;
• Приоритетно приемане на плановете за управление на защитените територии и заповедите за зоните по НАТУРА 2000;
• Планиране на стопански дейности единствено въз основа на приетите планове, при отчитане интереса на местните общности и собствениците на земя.
• Реформи в процедурите за оценка на състоянието на околната среда и въвеждане на принципа на икономическа целесъобразност“
В програмата няма споменаване на думите застрояване, строителство, Черноморско крайбрежие.
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Един от кандидат-депутатите на Реформаторския блок – Марта Георгиева, представи
собствена политическа харта, насочена към темата за опазване на природата – „За природата. Хартата на Марта“. В нея са включени :

• Обявяване на всички защитени зони от НАТУРА 2000; създаване на адекватни органи и
планове за тяхното управление, така че да бъдат спасени последните диви плажове по
Черноморието – Карадере, Иракли, Корал, Камен бряг, както и вековните гори на цялата
Рила, южен Пирин и западните Родопи;
•	Забрана за строителство в защитени територии и защитени зони до съобразяване на
устройствените планове с плановете за управление на защитените територии и заповедите за управление на защитените зони;
•	Забрана на разпоредителните сделки със заменените гори и земи, т. нар. „заменки”. Връщане на ценните територии на държавата във всички възможни случаи. Емблематични
сделки като тези с дюните в м. Камчийски пясъци и „заменките” на ски-писти в Рила, да
бъдат развалени задължително и да бъде възстановено първоначалното положение. Всеки
един казус със „заменка” да бъде разрешен бързо и твърдо в полза на обществения интерес и в защита на природата;
• Разследване на случаите на незаконна приватизация на терени по Черноморието (Камен
бряг, Поморие, Ропотамо) и в планините, включително и стартиране на съдебни процедури
за тяхното възстановяване;
• Пълна прозрачност в горския сектор и защита на вековните гори чрез пълна забрана на
изсичането им;
•	Използване на потенциала на природата за борба с наводненията – опазване на водосборите от обезлесяване, възстановяване на естественото разливане и меандриране на
речните русла, както и възстановяване на естествените крайречни гори.
В раздел „Екология” от програмата на Коалицията Патриотичен фронт можем да прочетем:
„Защитата на уникалната българска природа е една от най-важните цели на Патриотичен
фронт. Ние сме за ревизия на всички строителни разрешения по Българското Черноморие, планинските курорти, както и срещу хищническото изсичане и износ на българските гори. Незабавно трябва да бъде наложен мораториум върху сечта на българските гори и спрян износа
на необработена дървесина. Патриотичен фронт е за въвеждане на драконовски мерки срещу
еконарушителите. От друга страна, Патриотичен фронт не приема поставянето на 35% от
територията на България в „Натура 2000“, при среден процент за европейските държави 1215% и счита, че това изключително утежнява стопанската дейност в бездруго изостаналите
планински и полупланински райони, тънещи в нищета и бедност“.
В политическата програма на ПП ДПС не фигурират текстове, свързани с темата.
В платформата на политическа коалиция „БСП – Лява България“ липсват думите гори, териториално устройство, Черно море, крайбрежие.
Как тези предизборни текстове се отразяват в реалните действия на правителствата,
излъчени от партиите?
До август 2014 г, в периода на 42-то Народно събрание и управление на кабинета Орешарски, подкрепен официално само от БСП и ДПС, в областта на устройството на територията се предприеха ограничени мерки, насочени към финансиране на общи устройствени
планове на общини и продължаване на процеса по разработване и приемане на кадастралните
карти на черноморските плажове, започнат от кабинета Борисов.
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На 04.07.2013 г. депутати от парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС внасят
проект на ЗИД на Закона за устройство на територията. Промените са мотивирани с „Решението на НС от 29.05.2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република
България, с оглед определянето на функциите и уреждане на правоотношения във връзка с
преобразуването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в
Министерство на регионалното развитие и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране.“ Законопроектът е приет на 18.07.2013 г. На 30.10.2013 г. народни представители от парламентарната група на ГЕРБ внасят проект за ЗИД на ЗУЧК. С проектозакона
се правят две предложения:
1. Отмяна на законово определения срок за забрана на строителството в курортите и населените места и прехвърляне на отговорността за неговото определяне на общините. В мотивите за тази промяна виждаме : Летният сезон е с различна продължителност и периодът 15
май – 1 октомври далеч надхвърля туристическия летен сезон в голяма част от територията
на Черноморското крайбрежие. В по-малките населени места обикновено активният сезон
започва в края на месец юни и завършва в края на месец август.
2. Увеличаване на видa на преместваемите обекти, които ще могат да се поставят в зона
А и Б, ограничени със ЗИД на ЗУЧК през март 2013 г. В мотивите си депутатите посочват:
„В тази връзка ние считаме, че въведените ограничения са прекомерни и ненавременни, по-скоро ще имат отрицателно въздействие върху местното население и бизнеса в черноморските
общини, поради което и преди влизането им в сила предлагаме допълнение на чл. 10, ал. 3, т. 3
от ЗУЧК, като се предвиди , че поставянето на преместваеми обекти ще бъде разрешавано въз
основа на наредба на общинския съвет на съответната черноморска община.“
На 27.11.2013 г. народни представители от парламентарната група на БСП внасят друг проект за ЗИД на ЗУЧК. С проектозакона се правят следните основни предложения:

• да бъдат въведени допълнителните критерии, въз основа на които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове и
определяне на размера на наемите и концесионните плащания, като се отчитат специфичните особености и характеристики на отделните плажове;
• предлага се възстановяване на предишните разпоредби в закона, съгласно които допустимата площ за преместваемите обекти да се определя в зависимост от общата площ
на морския плаж, а не както в момента – на активната площ. От тази поправка следва
увеличаване площта на временните обекти по плажовете.
С предлаганите промени се предвижда да отпадне различието в допустимите проценти за
преместваеми обекти и допълнителна търговска площ за плажове до 40 дка и над 40 дка, като
за всички плажове, независимо от тяхната площ, се въведат еднакви максимални проценти –
до 2% за преместваеми обекти и до 2% за допълнителна търговска площ.
Предложените текстове предвиждат премахване на забраната за разполагане на преместваеми обекти в Зона „А“, където до момента се допускаха единствено обекти, представляващи
елементи на градското обзавеждане. В преходните и заключителни разпоредби са предложени
промени в Закона за държавната собственост и в Закона за туризма. В ЗДС предложението включва създаване на възможност върху имоти изключително държавна и публична собственост (напр. плажовете) да се учредяват вещни права в полза на частни лица. Другото
предложение е отпадане на разпоредби от Закона за туризма, с които се дадоха контролни
правомощия на областните управители за спазване изискванията за осигуряване на водноспасителната дейност и обезопасяването на морските плажове.
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С приемането на ЗИД за ЗУЧК от 42-то НС основните достижения в това законодателство,
приети през март 2013 г. – в края на 41-то НС след случая „Дюнигейт“, бяха зачеркнати.
В рамките на 42-то Народното събрание са внесени 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (от народни представители от ПП Атака, от Димчо Михалевски
от ПГ Коалиция за България и от МС), но и трите не касаят теми, свързани с устройството
на територията. Не са правени предложения за усъвършенстване на ЗРР, ЗУЗСО, ЗЗТ и ЗБР.
На 11.07.2013 г. по предложение на народни представители от Коалиция за България е прието
Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно
и национално значение. С него:

• се спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни
поземлени имоти в териториите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.
• се определят условия за изработване и приемане на специализирани карти за обектите по
чл. 6, ал.4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
• се задължава МОСВ в 12-месечен срок да извърши проучване и да подготви предложение
за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. Изработването на предложение
за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ трябва да бъде на
основата на широк и всеобхватен обществен дебат.
Мораториумът измина без да се внесат съществени промени в законодателството по неговата тема. Действията на МОСВ по разработване на предложението за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“ практически бламираха инициативата. Липсата на
прозрачност в процедурата и невключването на заинтересованите страни подкрепиха на
практика местната локална опозиция срещу парка и налагането в медиите на нейните тези.
Опорочената процедура за създаване на парк е класически пример за проваляне на политическите идеи от комплота между изпълнителната власт, местните политически и икономически интереси и действията на зависими медии.
За периода на действие на 42-то Народното събрание и кабинета Орешарски се вижда
разминаване между заявените позиции в предизборните програми и предприетите действия. От внесените законопроекти от страна на ГЕРБ и БСП може да се установи крехка
политика, която се опитва да подкрепи поставянето на временни обекти в зоните „А“ и „Б“ на
Черноморското крайбрежие. Създаването на ново министерство на инвестиционното проектиране не доведе до съществени промени в процеса на устройство на територията.
От решението на НС за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ , взето
на 11.07.2013 г. по предложение на депутати от БСП, се установява обратна спрямо горната
позиция – за ограничаване на застрояването на държавните имоти по Черноморското крайбрежие.
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Като цяло може да се установи, че политическите сили, представени в 42-то НС и
Общинските съвети, имат противоречива политика относно застрояването на
Черноморското крайбрежие, дължаща се на опитите им да отговорят както на
високото обществено очакване за спиране на застрояването, така и на очакванията на
местния бизнес в черноморските общини за неговото продължаване без ограничения.
В действията на кабинета Орешарски, подкрепен официално от БСП и ДПС, по случаите Дюни,
Карадере и ОУП на Царево, виждаме продължаване на политиката на предходното управление
за временни решения, свързани с опазването на Черноморското крайбрежие и защитените
територии по него от застрояване.
По време на кабинета Орешарски няма нито една заповед за обявяване на защитени зони по
директивата за природните местообитания. Не е приета и наредбата за устройство на
горите, регламентираща процедурите за изготвяне на областните планове за горско-стопанско развитие. Няма предприети и стъпки за изработване на стратегическите планови
документи по закона за регионално развитие.
По време на кабинета Орешарски през август 2014 г. бе направен опит от БСП за узаконяване на досегашните нарушения в концесията на ски-зона „Банско“ чрез Решение на
Министерски съвет. Въпреки че този опит не се осъществи и към септември 2014 г. ПП ГЕРБ
се изказа против него (настоящият министър на околната среда и водите Ивелина Василева
в дебат на „Зелени закони“ на 30.09.2014 г.), в периода след спечелване на изборите от ГЕРБ
през октомври 2014 г. виждаме продължаване от членове или служители на Министерски
съвет на политиката към толериране на нарушенията в ски-зоната и подкрепа на планове за новото й незаконно разширение. Пример за правителствена подкрепа за концесионера
„Юлен“ АД са публични изказвания на министри на ГЕРБ (на спорта и на туризма) в полза на
изграждане на нови съоръжения в националния парк. За момента под натиск от гражданското
общество и коалиционния партньор Реформаторски блок, включително застъпничество от
„Зелени закони“, не се позволява да се обяви, макар и подготвено, решение на междуведомствената група към МС на кабинета Борисов 2, предвиждащо ново разширяване на зоната на
концесия.
След октомври 2014 г., в периода на действие на 43-тото Народно събрание, липсват
значителни инициативи в областта на устройство на територията и опазване на Черноморското крайбрежие, с изключение на продължаващата политика за финансиране на
общи устройствени планове. Изпълнителната власт в лицето на кабинета Борисов 2
продължава с усилията си за разработване на ключови наредби за устройство на горите.
Важни проблеми забелязваме в започналите процеси по разработване на планове за управление
на ключови защитени територии, в които се очаква да се разреши ново строителство – НП
„Пирин“ и ПП „Витоша“. По отношение на НП „Пирин“ екипът на „Зелени закони“ беше активен
в популяризация на процеса и нуждата от спазване на българските закони и изискванията на
Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО, които за момента са заплашени от планираното разширяване на зоните за ски-спорт и строителство. Порочната процедура за замяна
на гражданските организации с близки до бизнес-инвеститорите участници във формалния
Консултативен съвет към ДНП „Пирин“ и представянето им като заинтересовани страни в
процеса застрашават изпълнението на целите на националния парк, които според изискванията на ЗЗТ и Комитета на ЮНЕСКО забраняват строителство и поставят защитата на
уникалната му природа като върховен приоритет.
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По инициатива на „Зелени закони“ се проведе и единствената среща на новия Министър на
околната среда и водите – Ивелина Василева, с НПО от началото на мандата й досега – на
19.03.2015 г. На Министъра бе представен анализ на експерти от „Зелени закони“ за нарушенията в ски-зона Банско и лишаването на държавата от нейна собственост от концесионера
„Юлен“ АД. Василева пое ангажимент този анализ да бъде внесен за разглеждане от междуведомствената работна група към МС, която предстои да излезе със становище за предстоящите правителствени мерки по отношение концесията на ски-зона „Банско“. Планът
за управление на ПП „Витоша“ е в начална фаза на изработка, но заявката на изпълнителя по
разработката му – фирма „Пролес Инженеринг“ ООД, изработваща и плана за управление на
НП „Пирин“, е отново за намаляване на забранителните режими на плана за управление и за
разширяване в пъти на зоните за застрояване, заплашващо природните екосистеми, които са
предмет на опазване от парка.
Също с принципно несъгласие за разширяване на ски-зоната, заявено от кандидат-депутата
си Марта Георгиева на дебата „Зелени закони“ на 30.09.2014 г., на 22.01.2015 г. Реформаторският блок отново обяви своя декларация относно ски-концесията в НП „Пирин“. РБ подкрепи
отхвърлянето на предложените от правителството Орешарски промени в концесионния договор, изиска пълна прозрачност на работата на новосъздадената междуведомствена работна група за проучване на проблемите на концесията и настоя всички подадени сигнали за
нарушения да бъдат разгледани и предадени на прокуратурата за разследване. РБ смята, че
концесията трябва да бъде разтрогната или предоговорена като новият договор да отговаря
на всички условия на българското и на европейското законодателство, да гарантира равнопоставеност на местния бизнес и свободна конкуренция при предоставяне на услуги. На 10.03.
2015 г. съпредседателят на РБ Радан Кънев изрази силно недоволство от представеното
предложение на междуведомствената група към МС за концесията в НП „Пирин“, което не дава
ясен законосъобразен отговор на проблемите в нея, с което тази политическа сила застъпва
предизборните си тези.
Принципно отстояване на предизборните тези наблюдаваме и от страна на ПП „Зелените“,
макар и като сила извън парламента и правителството, разчитаща основно на набиране на
подкрепа от граждански организации и медиен натиск в полза на своите позиции.

Дебат „Биоразнообразие и устройство на територията“,
10 март 2015 г., Червената къща, гр. София
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Биоразнообразие и гори
ПП ГЕРБ декларират, че опазването на природните ресурси и тяхното ефективно използване
са първостепенни фактори за качеството на живот на гражданите. Смятат да продължат
да концентрират усилията си върху опазване на природата и биоразнообразието, за смекчаване измененията на климата и подобряване на околната среда чрез изпълнението на мащабни
национални програми за енергийна и ресурсна ефективност и развитие на екологосъобразен
устойчив градски транспорт, за осигуряване на гражданите и бизнеса с услуги от жизненоважно значение за 20 до 50 години напред; за изграждането и модернизацията на приоритетна базисна екологична инфраструктура; за намаляване на бюрокрацията, времето и цената на
услугите за гражданите и бизнеса и пълната и навременна информираност на обществото за
състоянието на околната среда; за пълна прозрачност и безпристрастност на осъществяваните екологични инспекции и контрол. Чрез мащабни научни изследвания и подходи, базирани
на резултатите от мониторинга на видовете, ГЕРБ планира да въвежда ограничения и условия, и – при необходимост за опазване на ценни територии и видове, забрани за строителство
и други увреждащи дейности. ГЕРБ определя презастрояването, дори и с резултат – значителен икономически ръст, за неприемливо.
ПП ГЕРБ се ангажира:

• да обявява при необходимост нови територии за защита на ценни видове и местообитания;
• да разработва, одобрява и прилага планове за управление на защитените територии;
• да прилага принципите на разумно управление на наличните финансови ресурси и да ги
насочи към изпълнение на мерките, набелязани в Националната приоритетна рамка за
действие за защитените зони от мрежата НАТУРА 2000;
• да продължи политиката за недопускане разпространението на генномодифицирани организми в природната среда;
• да насърчава ангажираността и да повиши ролята на местните и регионалните власти в
управлението на околната среда.
ГЕРБ смята да поддържа политиката на прозрачност и да разчита на експертните мнения
на представителите на природозащитните организации и на научната общност. ГЕРБ ще
продължи активно да включва в процеса на вземане на решения представителите на природозащитните организации и на научната общност чрез Националния консултативен съвет по
биоразнообразие и другите експертни и консултативни органи.
По отношение на горите, ГЕРБ е за ефективно използване и опазване на горските ресурси
чрез устойчиво многофункционално управление на горите. Това ще стане чрез:

•	Изграждане на горската инфраструктура;
• Създаване на нови гори и прилагане на интензивни системи на отглеждане;
• Създаване на нови дейности в горския сектор с цел запазване на биоразнообразието и
ефективно използване на горските площи;
• Създаване на системи за ранно оповестяване на горските пожари;
• Въвеждане на мерки за адаптиране на горите към глобалните промени на климата;
• Разработване на методика за остойностяване на екосистемните услуги от горите;
•	Изпълнение на ангажиментите на държавата по програмата „Европейски гори 2020”.
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БСП има кратка глава „За чиста природа и природни ресурси за обществото“ в изборната си
програма. Основните ударения са незабавно спиране на незаконните и в разрез с обществения интерес процедури по Черноморското крайбрежие; въвеждане на постоянно наблюдение
и контрол върху управлението на държавните имоти по крайбрежието, бързо обявяване на
всички утвърдени зони по НАТУРА 2000 и осигуряване на тяхната защита, както и спиране на
безогледното изсичане на горите и възобновяване на горския фонд.
ДПС, въпреки, че има излъчван вече веднъж министър на околната среда, дефинира много
неясна програма, като залага на превръщането на екологичните предимства на страната в
национален ресурс за развитие; интегрирането на екологичните политики; превенцията на
промените в климата с адаптирането им в общите политики за развитие и синергия в устойчивото управление, както и на изграждане и развитие на нисковъглеродна икономика на природата с нови, зелени работни места и максимално повишаване на енергийната ефективност.
ПП Атака не се интересува от опазването на природата.
Програмата на ПП ГЕРБ е най-детайлна и най-адекватна по отношение на политиките за
управление на горите и опазването на природата.
В изпълнение на обещанието на БСП за обявяване на Национален парк „Българско Черноморие“
Комисията по околна среда на 04.07.2013 г. подкрепи решение за налагане на мораториум върху
всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на
устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, което включва и
създаване на документация за Национален парк „Българско Черноморие“. Решението е прието
от Народното събрание на 11.07.2013 г. и МОСВ бе натоварен да разработи документацията
за Национален парк „Българско Черноморие“. За съжаление, поради липсата на подкрепа от
страна на Директора на НСЗП за тази идея, се оказа, че МОСВ бламира Парламента и общественото обсъждане на предложението се оказа пълен провал. Нямаше и никакъв напредък
в управлението на горите. Въпреки изказаните предложения за забрана на използването на
дървесина за производство на електроенергия, такива забрани не бяха въведени. С политически фигури бяха сменени почти всички директори на национални и природни паркове и РИОСВ.
Трябва да отбележим, че нямаше и никакво развитие по обявяването на защитените зони по
Директивата за местообитанията за 2013 година.
Прегледът на предизборните платформи на политическите партии една седмица преди изборите на 05.10.2014 г. показа, че в сравнение с програмите от 2013 г., актуални към евроизборите, сегашните са с намален обем като цяло. Това се отразява и на степента, в която се
засяга темата за опазването на околната среда. Тя присъства в политическите платформи
по-скоро на ниво обобщение от типа „Съхраняване на природата и икономически прогрес, чрез
устойчиво развитие“. За претенциозния избирател това означава, че трудно може да разбере какво се обещава в тази посока и съответно – трудно да се ориентира до каква степен
обещаното е изпълнено.
ПП ГЕРБ е намалил двойно обема на предизборната си програма, а частта за околна среда
и климат е намалена пет пъти. Липсва конкретика. ГЕРБ не се е отказала официално от
предишната си изключително подробна програма в областта на околната среда. Това, че в
настоящия момент тези детайли липсват в програмата, прави реално позицията на ГЕРБ,
както и ангажиментите, които биха поели като управляващи, неясни.
БСП също смалява двойно обема на програмата си, като от нея отпада ангажимента им за
опазване на Черноморското крайбрежие, бързото обявяване на всички зони по НАТУРА 2000 и
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тяхната защита, както и спирането на безогледното изсичане на горите.
В програмата на ДПС липсват ясни позиции относно опазването на природата и околната
среда. Това е много странно, при условие, че в две поредни правителства именно ДПС отговаряше за Министерството на околната среда и водите.
Реформаторският блок няма програма за управление на горите, а текстовете в областта
на околната среда не са напълно ясни.
ПП Атака отново не е включила никакви теми свързани с околната среда и опазването на
природата.
НФСБ също е намалило значително обема на програмата си и само маркира „защита на уникалната българска природа“; работа срещу „диктата на платените псевдоеколози“ и налагане
на мораториум върху сечите и износа на дървесина.
Макар и доста дълго да се говореше за вероятни предсрочни избори, тяхното определяне за 5
октомври очевидно не е дало на политическите партии достатъчно време, за да се подготвят
и да представят адекватни и ясни политически програми за следващото управление, включително и в областта на околната среда. Неясно е защо партии, които за предишните избори са
имали подробни и ясни програми, започват да предлагат общи и неясни ангажименти.
С представените програми нито една от партиите не се доближава ясно до нашите природозащитни приоритети. Същевременно трябва да отбележим, че ГЕРБ декларира, че не се е
отказал от предишната си управленска програма, а кандидат депутата от РБ Марта Георгиева разви впечатляваща програма в областта на околната среда.
След съставянето на коалиционно правителство между ГЕРБ, РБ, АБВ и Реформаторския
блок, МОСВ и МЗХ бяха поети изцяло от ГЕРБ. МОСВ стартира процедурите за обявяване на
защитени зони по Директивата за местообитанията. Бяха обявени първите 5 зони, други 22
са с приключил процес на обществени обсъждания и чакат решение на Министъра за техните
окончателни режими, в плановете на МОСВ е до края на годината да бъдат обявени всичките
заповеди. Все още няма развитие по всички други теми в областта на околната среда. Три
плана за управление на защитени територии – ПП „Беласица“, ПП „Българка“ и НП „Централен
Балкан“, бяха върнати от ВЕЕС към МОСВ основно с искания за премахване на ограничения в
режимите. Част от политическите назначения в природните и националните паркове още не
са отменени.
МС прие предложение на МЗХ за разширяване на защитните гори в РБългария с около 100 300
ха държавни гори. С заповед на МЗХ се определи горна граница от 20% за всички видове възобновителни сечи и 30% за всички видове отгледни сечи, което е значителна крачка напред към
постигането на разновъзрастови гори в България и опазване на тяхното биоразнообразие. В
ход е приемане на изменения в Закона за горите, Наредбата за сечите и др. подзаконови актове за засилване на контрола върху дърводобива и по-природосъобразно горско стопанство.
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Селскостопанската политика и политиката за развитие на селските райони играят ключова
роля за териториалното, икономическото и социалното сближаване в ЕС, от една страна, и за
защитата на околната среда, от друга. Трябва да се отчита фактът, че селското и горското стопанство са сектори, които се характеризират с връзките си с природните ресурси.
Основната є цел е да установи съгласувана и устойчива рамка, която да запази бъдещето на
селските райони, като се основава най-вече върху способността за предоставяне на редица
обществени услуги, надхвърлящи обикновеното производство на хранителни продукти, а също
и върху потенциала на икономиката на селските райони да създава нови източници на приходи и заетост, като същевременно съхранява културата, околната среда и наследството на
селските райони. Политиката за развитие на селските райони е вторият от двата основни
стълба на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Новият пакет за ОСП за периода
2014-2020 г. запазва двата стълба, но увеличава връзките между тях, предоставяйки по този
начин един по-цялостен и интегриран подход спрямо подкрепата на политиката. Развитието
на селските райони укрепва и се потвърждава във втория стълб на Общата селскостопанска
политика (ОСП). Реформата от 2013 г. цели да направи сектора на селското и горското стопанство по-конкурентоспособен, да укрепи връзките между основната дейност и околната
среда, да подобри качеството на живот в селските райони, да засили сътрудничеството и
новаторството и да насърчи диверсификацията на икономиката в селските общности.

Какво ни обещаха политиците по време на предизборните кампании:
По време на предизборната кампания за извънредните парламентарни избори през юни 2013 г.
не откриваме партийни позиции (с изключение на БСП и ГЕРБ) и искания, касаещи прилагането
на бъдещата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., що се отнася до
нейния принос за постигане на партийните приоритети, заявени в Предизборните обещания
за ИЗБОРИ 2013 и валидни за периода 2013-2017 г.
Бъдещата ПРСР 2014-2020 г., като част от прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в България, не е интересна на партиите, участвали в ИЗБОРИ 2013, въпреки
че като финансов инструмент тя също ще може да финансира изпълнението на някои от
партийните им приоритети в периода 2013-2017 г.
Не откриваме позиции на партийните централи за:
	Начинът, по който трябва да се разпределят средствата на бъдещата ПРСР 2014-2020 г.
 Приоритетните бенефициери, дейности, инвестиции, райони – които според партийните
програми трябва бъдат финансирани с предимство през следващия програмен период;
	Начинът, по който значително по-големите средства за директни плащания по първи
стълб на ОСП ще допринасят за общите цели на устойчивото развитие на икономиката
и селските райони на страната в съответствие с партийните приоритети.
На практика, 6 от 7-те предизборни програми и платформи за Парламентарни Избори 2013
година заявяват намерения на основните политически сили, в които могат да се разпознаят
политически обещания за екологични политики в селското и горското стопанство, околната
среда и общо за селските райони като цяло. Много от тези намерения / политически обещания са формулирани общо, но въпреки това биха довели до положителни екологични въздействия, особено ако конкретните интервенции с национални средства, еврофондове и в
частност ПРСР, са прецизирани по националните приоритети, които считаме за най-удачни в
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периода 2007-2013 г., и както сме ги изложили в под-секция Полезните национални приоритети
в синергия с тези на ЕС .
Две от партиите – БСП и ГЕРБ, изрично споменават финансовите инструменти на Общата
селскостопанска политика като източници за финансиране за провеждането на по-зелени политики.

Предизборни програми по тема „Селски райони“ от септември 2014 г.,
основа за националните избори за 43-то НС:
Отчитайки, че малките стопанства и производители (около 320 хил., по данни от преброяването през 2010 г.) са най-големият процент стопанства в страната, темата за малките
стопанства и производители бе включена в предизборните тези на почти всички политически програми. Всички партии включват „селски туризъм“, като подвид в раздел туризъм, но не
го разглеждат интегрирано и в конкретика. Интересно е, че „най-социалната“ партия – БСП,
има най-оскъдно съдържание за селските райони, като основната й теза е за нуждата от
реиндустриализация – т. е. селското стопанство не е приоритет за социалистите. Подробни мерки – освен при ПП „Зелените“, които традиционно са отличници по мониторираните
от „Зелени закони“ теми – има разписани при ГЕРБ и ПФ. Програмите не са еднозначни, тъй
като се търси баланс между нуждите от конкурентност на селската продукция, държавна
протекция за пазарното й осъществяване и все пак търсенето на качество и поставяне –
макар и без конкретика – на биопроизводството като приоритет. За РБ темата за „селското
стопанство“ не е част от темата „качество на живот“, а е развита в рамките на икономическите политики в раздел „Благосъстояние и икономика“ – като нужда от по-добра държавна
регулация и управление на европейските фондове за сектора, но отново с бегло споменат
приоритет на „биопроизводството и екопроизводството в селското стопанство“. В рамките
на приоритетите за транспорта, на 2-ро място е поставено развитието на третокласни и
четвъртокласни пътища – т. е. инфраструктура за прекратяване откъснатостта на отдалечени селски райони.
Какви са законодателните инициативи и промени, които предложиха основните политически
парти:
ГЕРБ
Ново законодателство за поземлените отношения – синхронизирано за новата ОСП и развитието на хидромелиорациите като приоритет;

•	Закон за сдруженията за напояване;
•	Закон за Селскостопанска академия;
•	Закон за общата организация на пазарите;
• Подобряване производителността на труда с целеви политики в селските райони и за
малките и средни предприятия.
Политики за преодоляване на икономическата изостаналост на Северозападна България
и периферните райони:
Междурегионалните различия са сред най-тежките предизвикателства пред държавата. Разлика от почти шест пъти в БВП на глава от населението между различните райони на страната, обезлюдяването, икономическият колапс, състоянието на публичната инфраструктура
са проблеми, изискващи целенасочени политики във всички сектори – от целенасочените инвестиции в инфраструктура, през мерки за насърчаване на инвестициите, до инвестиции в
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човешкия капитал.
Основните характеристики за подпомагане развитието на сектора, които предлагат, са:
Гарантиране хранителната сигурност на населението, опазването на природните ресурси,
повишаване доходите на земеделските производители.
Справедливо подпомагане на отделните отрасли чрез:

• Балансирана държавна подкрепа за развитие на всички отрасли в аграрния сектор;
•	Нов Закон за опазване на селскостопанското имущество;
• Електронно обслужване на земеделските производители.
Конкурентоспособно и устойчиво земеделие:

• Оптимизиране на поземлените отношения чрез нов Кодекс за земята, гарантиращ правата на собствениците, сигурността и устойчивостта в обществените отношения в
земеползването;
•	Насърчаване на доброволната поземлена комасация за целите на земеделското производство;
• Подкрепа за малките и средни стопанства в аграрния сектор и в планинските райони;
• Развитие на човешките ресурси в земеделието чрез подкрепа при наемане на сезонни
работници в растениевъдството и животновъдството, които са временно или постоянно
безработни;
• Биологично земеделие и опазване на природните ресурси;
• Развитие на хидромелиорациите;
• Внедряване на нови технологии, иновации и системи за управление;
•	Гарантиране на качество и безопасност на храните чрез оптимизиране на административните режими;.
• Устойчиво многофункционално управление на горите.
БСП
Провеждане на реиндустриализация на страната, като се създават условия за нови, предимно
модерни производства и се възстановят части от структуроопределящи за икономиката на
страната предприятия при икономическа обоснованост. От БСП вярват във водещата роля
на държавата. „Държава, която освен регулатор, е собственик и инвеститор. Това изисква
държавата да участва в ключови сектори на икономиката, да коригира и да ограничава отрицателните социални последици на пазарните механизми.“; „Държавата трябва да набележи
приоритетите на икономическото развитие: енергетиката, земеделието и свързаната с него
преработвателна индустрия, туризмът, отделни сектори на машиностроенето, химията и информационните технологии, културните и творчески индустрии. За държава, която има водеща
роля за развитие на инфраструктурата и за намаляване на неравенствата между регионите.“
От БСП считат, че в отговор на най-острите проблеми – „безработицата, бедността и
достъпа до здравеопазване е прогресивната политика – за стимулиране на заетостта и производството, за данъчното облагане, за разпределянето на земеделските субсидии и за мерките
за социална закрила.“
ДПС
Казват „Да” на приемствеността – кабинетът Орешарски обърна погледа на държавната
политика към малките населени места като част от европейската политика за заличаване
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на различията между регионите.
Според ДПС, най-важните краткосрочни мерки трябва да бъдат насочени към най-чувствителните и недостатъчно финансирани сектори: малките фамилни земеделски стопанства;
зеленчукопроизводство; овощарство, тютюнопроизводство и животновъдство; стопанства
на млади фермери и такива, намиращи се в необлагодетелствани райони; селски райони, които генерират висока добавена стойност; проекти, които създават нови работни места и са
с висок социален и демографски ефект.
В по-дългосрочен план, в рамките на новия програмен период 2014-2020 г., приоритетите
трябва да бъдат насочени към:

•
•
•
•
•
•
•

по-високо подпомагане (50%) на малките стопанства (до 300 дка);
по-високо подпомагане на млади фермери (на възраст до 40 г.);
по-високо подпомагане на стопанства, изпълняващи „зелени ангажименти“;
двойно нарастване на плащанията, обвързани с производството;
специално подпомагане на малките стопанства (от 5 до 50 дка) в размер до 1250 евро;
намаляване на административната тежест при подготовката на проектите;
увеличаване на подпомагането чрез национални доплащания, главно на производители на
плодове, зеленчуци, мляко, месо и тютюн.
По време на 42-рото НС с активната помощ на експерти в аграрния сектор беше подготвен
и депозиран в НС нов Закон за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). В основата на този
закон бяха заложени три основни цели:

• създаване на законова регламентация и гаранции за справедливи икономически отношения
между производители и търговци на тютюн и тютюневи изделия по отношение на договорирането, изкупуването, оценяването и заплащането;
• осъществяване на пълен контрол над целия процес на производството на тютюн и тютюневи изделия и ограничаване до минимум загубите от акцизни приходи за държавния
бюджет;
• привеждане на законодателството в сектора в съответствие с европейското законодателство.
Другите политически партии в 42-рото НС отказаха да включат ЗТТИ в дневния ред за обсъждане и приемане. ЗТТИ ще бъде внесен отново в следващото, 43-то НС.
Реформаторски блок
Създаване и прилагане на държавна инвестиционна стратегия за мотивиране на инвеститорите в приоритетни области и региони.
От партията си поставят следната цел: Ефективно и конкурентоспособно земеделие, съобразено с общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 г. чрез:

•	Намаляване на административната тежест за фермерите и бенефициерите по програми
посредством промени в Държавен фонд земеделие;
• Ефективно и прозрачно използване на средства по ОСП 2014-2020 г.;
• Осигуряване на равноправен достъп на всички земеделски производители до европейските
средства;
•	Изграждане на напоителни системи – там, където е необходимо;
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• Реално функциониране на гаранционния фонд за малки и средни земеделски производители;
• Подкрепа за коопериране на малки и средни производители и преработватели на земеделска продукция;
•	Насърчаване на биопроизводството и екопроизводството в селското стопанство.
• Финансови стимули за общините да инвестират в третокласни и четвъртокласни общински пътища.
Патриотичен фронт
В „Политическа програма 2014“ на коалиция „Патриотичен фронт“ се залага на БАН. Българският научен потенциал трябва да бъде впрегнат в обслужването на националната икономика,
на МСП и на земеделските производители. Според ПФ селското стопанство на България е
разпокъсано и хаотично, без връзка със световните тенденции и задушавано от контрабанден внос на нискокачествени стоки, което е абсолютна констатация. Добро попадение е и
„държавата трябва да подпомага земеделските стопани чрез Национален гаранционен фонд
за селските райони. Необходимо е приемането на закон за рентата за защита на над 2 млн.
собственици, както и регламент за ползването на земите.“ Патриотичният фронт е за стимулиране на микробизнеса – отглеждане на животни и земеделска продукция от едно семейство, като се осигури изкупуването на животинска и земеделска продукция – кокошки, яйца,
крави, свине и др. Според тях е нужен нов модел за разпределение на субсидиите, с по-голяма
подкрепа за малките земеделски стопанства, зеленчукопроизводството и овощарството,
скотовъдството. От Патриотичният фронт считат, че е необходима разработка на дългосрочна стратегия за възраждане на родната консервна промишленост и завръщането на
традиционните пазари в Русия и Близкия Изток.
Според ПФ „Регионализмът е сред основните фактори за демографската катастрофа. Ние ще
настояваме за: децентрализация и създаване второ ниво на самоуправление при максимална
независимост на регионите от центъра и директна връзка с Брюксел, като разпределението на инвестициите от бюджета или от европейските фондове по региони трябва да бъде
осъществявано по напълно справедлива от социална гледна точка схема. 20% от събраните в
общините данъци да остават в общинските бюджети“.
„Необходими са законодателно гарантирани преференции за инфраструктурни и индустриални
инвестиции в районите с демографски проблеми и с ниво на безработицата над средното за
страната, Северна България и пограничните региони“.
„Патриотичният фронт е за връщането на болниците в малки градове. Ние сме за законови
промени, гарантиращи продажбата на лекарства в селата от фелдшери, пътуващи аптеки и
дрогерии. Да се създаде държавна стратегия за борба с масовите заболявания”.
Патриотичният фронт счита, че държавата трябва да субсидира екологично чистите земеделски производства и да забрани опити и използване на ГМО. “

Извънпарламентарни партии – „Зелените“
В предизборната платформа на „Зелените“ са залегнали:
„Стимулиране на местното производство, местните пазари и премахване на пречките пред
преките продажби на преработената земеделска продукция и услуги на крайния потребител.“
Основен и важен елемент в техните програми са зелените производства и услуги, което се
изразява в подкрепа за биологичното производство и агроекологичните практики, включително възстановяване плодородието на почвите. Подкрепа за производството на качест-
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вена земеделска продукция. Справедливо разпределяне на европейските субсидии, насочване
на субсидиите към малките и средните фермери, които са свързани пряко с живота на село.
Подкрепа за младите фермери и хората, които желаят да се занимават със земеделие и водят
природосъобразен живот в селските райони. Подкрепа за опазването и развитието на традиционните култури, породи и отрасли като животновъдство, пчеларство, зеленчукопроизводство и овощарство, подсигуряващи качествена храна за българските потребители.
Друг важен елемент в публичните им изяви и предизборни тези са въвеждането на пълна
забрана и строг контрол за засаждане на култури от генномодифицирани организми (ГМО) и
ясно обозначаване на храните, съдържащи ГМО съставки. Според „Зелените“ важен елемент
от националната политика е насърчаване на земеделските стопани да отгледжат местни
сортове и породи. Поддържане на национална геномна банка за съхранение на местни сортове
земеделски култури и породи животни, както и създаване на икономически стимули за разпространението и отглеждането им.
Финансиране на опазването и осигуряване на поминък в защитените зони и територии.
Според ПП „Зелените“ основата за успех е:
„Качествено планиране на агроекологичните мерки и компенсаторните мерки по Натура 2000
в Програмата за развитие на селските райони, както и подобряване на административното
управление на програмата от страна на Министерство на земеделието и храните. Популяризация на мрежата Натура 2000 и ползите за селските стопани от нея. Подкрепа на дейността
на гражданските групи и НПО, работещи за природосъобразно развитие на селските райони
и екологично земеделие.Създаване на рационална система и практическа методика за остойностяване на екологичните услуги на национално, регионално и местно ниво, съобразени с конкретните условия в България.“
Основните заключения от сравнителния анализ на предизборни програми / платформи на партии и коалиции за проведените и през юни 2013 г. и през октомври 2014 г. извънредни парламентарни избори, както и от мониторинга на действията след изборите по темата „климатични промени“ са следните:
Както неведнъж се е случвало, активността на политиците и техните партийни централи
се повишава и достига своята кулминация по време на предизборни кампании, след което се
забелязва известна инерция, преминаваща в така нареченото състояние на „будна кома”. Тези
наблюдения се потвърдиха и по време на изпълнението на проект „Да говорим (на) открито:
граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“;
Трябва да се отбележи фактът, че до голяма степен ПП ГЕРБ се придържа доста стриктно
към заявените приоритети от предизборната кампания през 2014 г. Внесен и приет е Закон за
собствеността и ползването на земеделските земи, обн. в ДВ. на 13.02.2015 г. Провеждане на
структурни реформи както в МЗХ, така и в рамките на ССА и приемане на нов закон за ССА.
Правят впечатление и скоростните преправяния в ПРСР и увеличаване на финансирането на
чувствителни сектори, като биопроизводството и младите фермери. За съжаление, малките
стопанства не постигнаха желаното увеличение на бюджета, независимо от факта, че България избра да прилага Тематична подпрограма за тези стопанства и би следвало финансовият
ресурс да бъде съответстващ на приоритетността.
Правят впечатление политическите програми на ГЕРБ, РБ, ПФ, ДПС и ЗЕЛЕНИТЕ, с това
че всяка една от тях е уловила нагласите и очакванията на голяма част от избирателите.
За съжаление, селските райони в страната дълги години бяха пренебрегвани и изолирани при
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формулиране на националните политики и приоритети. Едва след 2007 г. се пристъпи към постепенно обръщане на внимание на тези райони, най-вече заради ОСП и ПРСР. Тази дълга изолация създаде огромна пропаст между развитите градски ареали и все по-обезлюдяващите се
и разрушаващи се села. Така, че каквито и мерки и политики да се заложат за тях, те все са
в „правилната посока“. Това доведе до хаотично разпиляване на финансови ресурси, а в много
случаи и до финансови злоупотреби. Считаме, че когато политическото говорене остане само
на вербално ниво, се поражда недоверие между граждани и политици.
Важно е да кажем, че периодът на изпълнение на проекта съвпадна в политически аспект с
динамична изборна ситуация, включваща национални и европейски избори, което позволи да се
проследи политическото говорене и да се съпоставят платформите на основните политически участници. За разлика от предходни кампании, в последните две се забелязваше доста
по-умерен подход и то най-вече по отношение на чувствителни и уязвими групи, по-голямата
част от които се намират в селските райони на страната. Почти всички политически партии включиха в предизборното си говорене темата за устойчивото развитие, включвайки я в
подпомагането и насочването на усилия към селските райони и преодоляване на силните социално-икономически, инфраструктурни и др. различия, водещи до силна миграция от малките
населени места към големите урбанизирани територии. Трябва да се спомене, че независимо
от политическите конфигурации, политическите елити често залитат в посока на задоволяване очакванията на избирателя от действия и усилия според обществените нагласи. На
практика се получава така, че всички знаят какво трябва да се направи, но никой не прави
това, което трябва. Защо моделът е изкривен и защо политическият модел е деформиран?
Според нас отговорът се крие във факта, че няма изградени комуникационни канали между управляващите и гражданите, представителите на социално-икономическите партньори, браншови организации и неправителствени организации. Тази нарушена комуникация се отразява
както върху процеса на планиране и програмиране на въпросните политики, така и в процеса
на тяхното прилагане и изпълнение.
Именно тази липса на обратна връзка и отразяване на гражданския интерес в политическите
действия е и обект на работата на инициативата „Да говорим (на) открито“ – Зелени закони.
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Предизборните обещания, свързани с енергетиката
се изпълняват избирателно
Периодът на проeкта обхвана края на едно правителство, краткият живот на второ и началото на трето правителство. С две служебни между тях. Ако сравним предизборните обещания на партиите, които са били на власт или в опозиция, ще установим, че те в общи линии се
спазват, когато се отнасят до големите енергийни проекти (АЕЦ, тръбопроводи, моратотиум на върху шистовия газ, търсене на газ и т.н.) и по-рядко се спазват когато става дума за
стратегии или подкрепа за ВЕИ. Специално ВЕИ бяха демонизирани и обявени за основен враг
на българите, основна причина за повишаването на цените на електроенергията.
2013 г.
Макар че изборите бяха спечелени от ГЕРБ, правителството беше съставено от БСП и ДПС
с неформалната, но явна подкрепа на „Атака“. Поради сложната политическа ситуация правитерлството не успя да предложи достатъчно законодателни инициативи в сектора.
За периода на правителството на БСП – ДПС („правителството Орешарски“) бяха внесени четири проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ) и три – за изменение
и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
Шест от седемте проектозакона са внесени от народни представители и само един – от
Министерския съвет, което би трябвало да предполага тяхното съответствие с предизборните програми на вносителите.
Всички законопроекти са публикувани своевременно на сайта на Народното събрание. По отношение изискванията за обосновка според чл. 28. (2) на Закона за нормативните актове,
ситуацията е следната:
Чл. 28, ал. 2: Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането – не винаги са посочени.
2. целите, които се поставят – винаги са посочени, необходим е допълнителен анализ за съответствие на законовите предложения с целите.
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – не се посочват.
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – посочват се понякога, финансовите не се посочват.
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – формално се посочва, необходим е
допълнителен анализ за съответствие.
Закон за енергериката
Във връзка със ЗЕ бяха внесени три проектозакона от БСП (един заедно с ДПС) и един – от
ГЕРБ. Проектозаконът на ГЕРБ се отнасяше до избора на членовете на ДКЕВР с мнозинство
от 2/3 от народните представители и беше отхвърлен.
Промените, предлагани от БСП с първия проект са в няколко направления:

• уточняващи функциите на ДКЕВР;
• облагодетелстващи изкупуването на електрическа енергия от комбинирано производитство;
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• определя приспадането на 100% от приходите от продажба на квоти за емисии от разходите, които се компенсират по чл. 35, ал. 1.

• допълва условията за прекъсване на снабдяването от Оператор на електропреносната
мрежа, на топлопреносна мрежа, на газопреносна мрежа или оператор на съответната
разпределителна мрежа;
• дават се права на министъра във връзка с осигуряването на студен резерв и се уточняват задълженията на производители и оператори в тази връзка;
• дават се нови привилегии на топлофикационните дружества, произвеждащи топло- и електроенергия по комбиниран начин.
За пореден път обаче бяхме свидетели на безпринципната практика на българския парламент
да променя текстове в дадени закони, чрез използване на Преходните и заключителните разпоредби на други закони. В конкретния случай са променени текстове в ЗЕВИ и в Закона за
енергйната ефективност (ЗЕЕ), които не са били внесени от вносителите и които вероятно
не са били подложени на реално обществено обсъждане. Самите промени се отнасят до:

• изваждане на износа на електроенергия от методиката за разпределение на разходите,
произтичащи от задълженията за закупуване по преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, като тез иразходи се разпределят
само между потребителите на вътрешния пазар (ЗЕВИ);
• определяне обхвата на изпозлване на средствата от постъпления от продажби на квоти
за емисии на парникови газове – за развитие на възобновяемите енергийни източници с
оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., развитие на технологии, допринасящи за прехода към безопасна и
устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност, както и стимулиране на инвестициите
в производство на електрическа енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници и свързаните с това разходи, произтичащи от задължения към обществото (ЗЕЕ).
По време на приемането на първата поправка се коментираше от страната на вносителите,
че така се облекчава износът на електрическа енергия, който щял да донесе приходи на производителите в период на криза и цената на ВЕИ препятствала тази полза. Нашето мнение
е, че това е начин да се прехвърлят проблемите върху ВЕИ и да се прикрие факта, че цената на електроенергията в региона падна, докато разходите на българските производители,
различни от ВЕИ стои висока и непродаваема. Смятаме, че основните облагодетелствани
от подобна поправка са търговците на електроенергия. От екологична гледна точка това е
поредният удар върху „зелената“ енергия.
Поправката в ЗЕЕ също не е еднозначно положителна. Развитието на ВЕИ, на нискоемисионни
технологии и на енергийната ефективност е категорично положителна тенденция и финансирането й с пари от продажбите на квоти е оправдано. Но не можем да приемем, че „стимулиране на инвестициите в производство на електрическа енергия по Закона за енергията
от възобновяеми източници и свързаните с това разходи, произтичащи от задължения към
обществото“ или по-просто казано, покриване на част от разликата между преференциалните цени на енергия от ВЕИ с пари от продажбата на квоти е оправдана.
С втория си проектозакон БСП се опита да засили защитата на потребителите на електроенергия в отношенията им с доставчиците. Ставаше дума за фиксиране пна периодите на
промяна на цените на не-повече от 4 пъти годишно, предварителни уведомявание на клиентите в орпеделени случаи, премахване на „таксата включване“ на електромер след прекъснато
електрозахранване и др.
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С третият проектозакон, внесен от двама народни представители от БСП се правеха промени, с които да се заобиколят изискванията на Третия енергиен пакет на ЕС и да се позволи
изграждането на „Южен поток“ в нарушение на европейските правила.
Първият законопроект беше приет, докато вторият и третият отпаднаха на разлчини етапи
от процедурата.
Закон за енергията от възобновяеми източници
От внесените три проектозакона беше приет един, а два не стигнаха до гласуване на второ
четене в зала.
Първият от тях (354-01-24/18.06.2013 г.) предвиждаше изключването на износа на електрическа енергия за от механизма (методиката) за разпределение на разликата между пазарната
и преференциалната цена на енергията от ВЕИ между всички потребители. Предвиждаше се
и промяна в ЗЕЕ с която да се позволи средствата от постъпления от продажби на квоти за
емисии на парникови газове за периода 01.12.2012 до 30.06.2014 г. се използват за покриване на
разходите, произтичащи от задължения за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по ЗЕВИ. Законопроектът премина само на първо четене и беше отхвърлен след
съпротива на ВЕИ-сектора. Предлаганите промени бяха приети приети със ЗИД на Закона за
енергетиката от 28.06.2013 г.
Вторият законопроект (402-01-4/13.01.2014 г.) имаше за цел да премахне регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане,
ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ
и свързаните с тяхното неизпълнение глоби и имуществени санкции. Действащият регулаторен режим, чиято отмяна се предлага, създава изисквания към лицата, които извършват
посочените дейности със съоръжения в енергийни обекти с мощност до 200 kW, като същевременно същите дейности със съоръжения в енергийни обекти с по-голяма мощност са
извън обхвата на режима и могат да се извършват свободно. Предложенията следва да бъдат
преценени като положителни и облекчаващи развитието на най-малките ВЕИ. Законопроектът е приет.
Третият законопроект (454-01-31/06.03.2014 г.) предлага към малките ВЕИ до 30 кВт, които се
ползват от преференциите по чл. 18, ал. 1, без значение от резултатите от изпълнението на
националната цел (чл. 12, ал. 1 – 16% ВЕИ до 2020 г.) в Доклада на Министъра на ИЕ, да се добавят и тези до 200 кВт върху покривини и фасадни конструкции на сгради за производствени
и складови дейности, централи на биомаса до 1,5 МВте и ВЕЦ до 1,5 МВте. Макар като цяло
подходът за насърчаване на повече малки ВЕИ-проекти да е правилен, в конкретния случай
виждаме проява на лобистко законодателство, изразяващо се в селективно насърчаване на
определен клас малки ВЕИ проекти. Преференциите са за централи на вода и биомаса, които
при определени условия могат да влязат в по-голям конфликт с опазването на околната среда
отколкото слънчевите и вятърните централи.
Изводи:
1. БСП спазва в известна степен обещанията си за пренасочване на енергетиката на социална база. Това обаче се обръща срещу нея, понеже начинът, по които го прави (вкл.
прословутото намаляване на цените с 5%), води до невъзможност от възстановяване на
разходите на дружествата, вкл. и на обществения доставчик НЕК.
2. Подкрепата за малки ВЕИ проекти е фрагментарна и недоизпипана, усеща се наличието
на лобистки интереси, напр. (но не само) в посока енергията от биомаса.
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3. Особено опасна е практиката да се работи срещу европейското законодателство като
се променя българското. Неистовата подкрепа на един отделен проект („Южен поток“), в
името на който България отива на пряк конфликт с политики на ЕС е тревожен симптом.
Но от гледна точка на изпълнението на обещанията си, и тук БСП показва, че ги спазва,
макар и по начин, който ще навреди на България.
2014 г.
Кампанията за изборите за Народно събрание включи енергетиката като една от централните теми. Партиите се ограничиха до традиционните си теми и обещания, като по-интересни бяха:

• амбициозната програма за инвестиции в енергийна ефективност (саниране на панелните
блокове) – ГЕРБ;

• повишаване енергийната ефективност в производството и преноса на електроенергия –
АЕЦ „Козлодуй“, ПАВЕЦ „Чаира“ и т.н. Поетапно въвеждане на интелигентни системи и
мрежи ще позволи контрол на консумацията в реално време от страна на потребителя,
ще повиши енергийната ефективност и сигурността на мрежите – ГЕРБ;
• Приемане на Национална стратегия за енергийна независимост и сигурност – Реформаторски блок;
•	Непрекъснат контрол върху вноса на руски петрол в „Лукойл“ и безотчетната продажба на
горива на вътрешния пазар – Патриотичен фронт.
Сложната конфигурация от 8 парламентарни партии и коалиции доведе до още по-сложни
преговори за съставяне на правителство. Това резултира в създаването на Програма за управление, подкрепена от 4 от 8-те партии/коалиции. Създаването на тази програма е много
силна положителна стъпка от гледна точка на откритостта и отчетността на партиите
пред обществото. Съдържанието й в частта за енергетиката обаче може да бъде силно
критикувано.
Не можем да не отчетем обаче, че частта за енергетиката покрива основните предизборни
обещания на ГЕРБ, РБ и ПФ1.
Големият проблем, който доминира и надделява над положителните предложения е, че програмата съдържа 15 приоритета и 24 цели. Част от тях са напълно неадекватни (напр. продължаване строителството на „Южен поток“ при вече анаонсирано спирането му от руска
страна), докато други са формулирани двусмислено и позовляват интерпретации, а трети
са в противоречие помежду си напр. Приоритети 11.2 и 11.3.) Така се създава впечатлението,
че програмата в тази й част е по-скоро един „списък за пазаруване“, целящ да удовлетвори
интересите на отделните коалиционни партньори, а не една строина стратегически ориентриана програма.
В 5-месечния период от началото на правителството само частично може да се покаже дали
има напредък по спазването на обещанията. Ето и резултатите до момента:

• Създадено е Министерство на енергетиката.
•	Започна работата по програмата за саниране.
• ДКЕВР е променена на КЕВР и съставът й се избира от Народното събрание. Тук обаче
отново имаме негативната практика на квоти, разпределени между ралзичните политически партии.
1	
http://www.zelenizakoni.com/novini/energetikata-v-programnata-deklaraciya-na-pravitelstvoto-deystviya-nadrebno-bez-ambiciya-za#.VTPVSiGqqko
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• Продължава работата по удължаване на лицензите на 5 и 6 блок в АЕЦ „Козлодуй“.
•	Изглежда са предприети действия за напредъка на либерализацията на пазара на електроенергетия, но няма публични данни за това освен твърдения на МЕ.
• Поне на думи има напредък по изграждането на интерконекторите за газ със съседните
страни.
• Обявени са търговете за концесии на два блока за търсене на нефт и газ в Черно море.
• Преговорите за нова мощност в АЕЦ „Козлодуй“ са блокирани, след като „Уестингхаус“
отказа да бъде инвеститор с 49% дял в проекта.
•	Неясни са реузлтатите от преговорите с ТЕЦ „Ей И Ес Марица-Изток 1“ и ТЕЦ „Контур
глобал Марица-изток 3“ за промяна на дългосрочните договори.
• Прекратяването на „Южен поток“ от своя страна торпилира опитите на ГЕРБ, РБ и останалите да го възобновят „в съответствие с европейските правила“ - нещо, което екипът
на „Зелени закони“ винаги е твърдял, че е невъзможна задача.
•	Издаването на лиценз за ТЕЦ „Бобов дол“ е големият провал досега.
• Промените в ЗЕ, отнасящи се до ВЕИ сектора дават противоречиви сигнали.
Смущаваща е липсата на информация за няколко важни теми (обещания).
На първо място липсва информация дали е започнала работата по новата енергийна стратегия до 2030 г. Някои от действията на правителството могат да бъдат компрометирани
когат отя бъде готова, както и обратното – действия, извършени преди обсъждането и приемането на стратегията да зададат грешна посока на стратегическо развитие на сектора.
На второ място липсва информация какво се прави за повишаване енергийната ефективност
в производството и преноса на електроенергия – АЕЦ „Козлодуй“, ПАВЕЦ „Чаира“ и т.н. и за
поетапно въвеждане на интелигентни системи и мрежи ще позволи контрол на консумацията
в реално време от страна на потребителя, ще повиши енергийната ефективност и сигурността на мрежите.
На трето място няма информация за позициите на България относно създаването на Европейския енергиен съюз.
На четвърто място стихнаха критиките към дейносттан а БЕХ и НЕК и няма никаква информация какви са намеренията на правителството за тези структури, първата от които
доказа еднозначно своята вреда за сектора и страната.
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