
1Анализи
Проект „Граждани и експерти за прилагане на зелените закони“ 

�� �� �

ГРАЖДАНИ И ЕКСПЕРТИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ЗАКОНИ

Информиран дебат на гражданите 
с кандидатите и избраните депутати 
по теми, свързани с екологичните 

политики на България.

ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ

  

Сдружение за изследователски практики, 2022 Cофия

www.zelenizakoni.com



Екип “Зелени закони”:
Вера Стаевска – ръководител проект, Председател на УС на СИП
Бояна Василева – експерт по тема “Селски райони”
Тома Белев – експерт по тема “Устройство на територията”
Петко Ковачев – експерт по тема “Енергетика”
Стефан Аврамов – експерт по тема “Биоразнообразие и гори”
Александър Дунчев – експерт по тема “Биоразнообразие и гори”
Антоанета Йотова – експерт по тема “Климат”
Иван Радев – Връзки с обществеността

Проектът „Граждани и експерти за прилагане на зелените закони“ се изпълнява 
с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване 
на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при 
формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво 
използване на природните ресурси. 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни 
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение 
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УВОД

За малко повече от две години инициативата “Зелени закони” на Сдруже-
ние за изследователски практики публикува десетки анализи по различни 
природозащитни теми. Нашите експерти работиха основно в направлени-
ята биоразнообразие и гори, климат, устройство на територията, енергети-
ка, селски райони. Не се задоволихме обаче да бъдем само наблюдатели и 
анализатори – предприехме множество действия пред институциите, често 
се обръщахме и за помощ към гражданите. 

Над хиляда и сто души се включиха в нашата кампания и изпратиха стано-
вища за спиране на скандалния проект за Общ устройствен план на общи-
на Царево, който би улеснил допълнителното презастрояване на крайбре-
жието на Странджа. След дълга сага, убедихме държавата да се откаже от 
този план, договорът с изпълнителя беше прекратен и ще трябва да бъде 
изготвено ново задание и да бъде избран нов изпълнител, който да изгот-
ви качествен проект. Повече от 200 становища изпратиха граждани пак по 
наша инициатива и относно задание за екологична оценка на общ устрой-
ствен план на друга черноморска община – Бяла. Множество граждани се 
включиха в кампанията ни и срещу недостатъци в проекта за подробен 
устройствен план на Борисовата градина. 

Заедно успяхме да спрем опит да бъде направено възможно застрояване-
то в района на Камчийски пясъци чрез отпадане на изрични забрани за 
строителство в заповедта за обявяване на защитена зона “Камчия”. Пред-
ложихме и възстановяването на защитена местност Камчийски пясъци и в 
последствие Министерството на околната среда и водите предприе стъпки 
в тази посока. Друг успех на “Зелени закони” е предотвратяването на из-
ползването на отрови срещу дивеч чрез планирани промени в “Закона за 
лова”.

По много от казусите, по които работихме обаче, две години и половина 
се оказаха достатъчни само за начало на действия и се надяваме да видим 
резултатите в следващите години. Тук представяме някои от най-важните 
анализи, изработени в рамките на проекта „Граждани и експерти за при-
лагане на зелените закони“. Той бе подкрепен от Фонд „Активни граждани 
България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-
2021.
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През 2019 година МЗХГ завърши оценка на държавната помощ при 132 
сделки за замени на гори в периода 1.01. 2007 – 27.01.2009 г. като при 103 
откри непозволена държавна помощ в размер над 80 млн. лева. Издадени 
бяха актове за установената държавна помощ. Малка част от тях бяха из-
платени, пет сделки са развалени, а по останалите фирмите започнаха да 
водят дела. Изглежда, че цялата сага върви към своя естествен край.

Въпреки това, като специалист който следи темата от самото ѝ начало през 
2002 година считам, че има много теми останали неосветени и които е до-
бре да се представят, даже само да останат на хартията на професионалния 
печат.

Прикритото ограбване на държавата и общините в първото десетилетие 
на века превърна замяната на собственост между два субекта от нормален 
вид разпоредителна сделка с имущество в мръсна дума. Трябва да отчетем, 
че замените на държавни гори не бяха най-разпространеният или първият 

ЗАМЕНКИТЕ НА ГОРИ – НЕВИДИМИТЕ ПРОБЛЕМИ
(Публикувано за първи път в списание “Гора”, септември 2021)
Тома Белев

Според класацията на “Зелени закони” заменките в района на Камчий-
ски пясъци са най-голямото престъпление, извършено чрез замяна на 
апетитни държавни имоти за частни гори във вътрешността на страната.
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начин на облагодетелстване – те бяха продължение на много по-масовите 
замени на общинско имущество и държавни земеделски земи. В решение-
то на ЕК по процедурата за непозволена държавна помощ се отчита, че 
„Наредбата за базисните цени, не отразява в достатъчна степен критерии-
те, които даден пазарен оператор би счел за важни при оценяването на за-
менените парцели горска земя, нито им отдава тяхната подходяща тежест‘ 
(150) и че „средните цени, коефициентите и добавките никога не са били 
актуализирани през разглеждания период, така че да отразяват адекватно 
промените в пазарните цени, които са настъпили впоследствие. В съот-
ветствие със съдебната практика, когато цените на земята се увеличават 
рязко, в административните методи за изчисляване на цената на прода-
ваната от публичните органи земя трябва да се предвижда постоянното 
актуализиране на тези цени, така че действително заплатената от купувача 
цена да отразява, доколкото е възможно, пазарната стойност на тази земя.“ 
(152). Основният извод на ЕК е че „че на бенефициерите на замените на 
земи е било предоставено икономическо предимство със сделките за замя-
на в случаите, когато използваните административни цени не са отразява-
ли адекватно пазарната цена на заменената земя.“ (153) Решението на ЕК 
засяга единствено част от процедурите при които е използвана Наредбата 
за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредява-
не право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд – а 
именно сделките по чл. 15 б след 1.01.2007 г. Следва да си припомним, че 
на първо място помощта за частните субекти заменили 8361 декара дър-
жавни имоти преди 2007г никой не изчислява, а сред тях са 2400 декара 
на Перелик, 2000 декара в Балчик, 500 декара край голф игрището Разлог, 
450 декара край Паничище и т.н. На второ място никой не е описал или 
изследвал помощта за частните субекти участвали в сделки по промяна на 
предназначението на държавни горски територии по реда на чл. 14 б къ-
дето също е използвана Наредбата за базисните цени. За пример ще дадем 
само едно землище – това на с. Самотино, включващо брега между Караде-
ре и Шкорпиловци, където за периода 2006-2008 са изключени в рамките 
на 17 сделки с физически и юридически лица 850 декара държавни горски 
територии, оценени по тази методика. На трето място никой не е оценил 
и размера на помощта при всички сделки на общините касаещи общин-
ски горски територии при които се използваше Наредбата за държавните, 
например сделките оценявани по реда на чл. 102 от Наредба на Столичен 
общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество от 2005 г.

Необходимо е да си спомним, че сделки с държавни имоти използвайки ад-
министративно определени цени, които са далеч от пазарните са сключва-
ни и при земеделските земи. На 4 април 2003 г. Министерски съвет проме-
ня правилника за приложение на ЗСПЗЗ и се въвежда условието, че замя-
ната на земеделски земи се извършва по парична равностойност съгласно 
Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени 
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на земеделските земи. На 19 юли 2005 се изменя Наредбата за условията и 
реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи и се 
въвеждат административни коефиценти при определяне на цените за от-
стояние от морето или регулацията на населените места. Няма данни каква 
част от всички заменки на държавни земеделски земи са сключени при из-
ползване на занижени административно определени цени, но данните за 
2005 г. са за 54 650 дка общо а за 2006 – 26 646 дка. След 1.01.2007 са склю-
чени 440 сделки за замяна на ДПФ от които за 74 сделки е последвала про-
мяна на предназначението на земята. Като пример за вида на тези замени 
ще посоча само един пример – през 2006 г. Рийс интернешънъл АД заменя 
свои 650 декара земи във Видинско срещу 403 декара дюни (описани като 
пасище 10 категория) в Шкорпиловци, които са оценени за 55 673 лева или 
по 13 стотинки квадратния метър.

По подобен незавършен начин стои и въпросът с бъдещето на тези заме-
нени гори. С цел да се защитят беше заложена и в стари и в действащият 
закон за горите забрана за промяна на начина на трайно ползване на за-
менените гори. За съжаление, тази забрана остана да виси във въздуха по 
отношение начина, по който се прилага. Съгласно ЗУТ и ЗГ това трябва да 
стане чрез общите устройствени планове и областните планове за разви-
тие на горските територии.

Практиката показва, че за съжаление, някои регионални дирекции по го-
рите, които са част от тези процеси не са винаги на висота – например 
приетият Общ устройствен план на Община Варна и проектът за ОУП на 
община Шабла предвиждат за урбанизация заменени гори, това се случва 
с Областният план за развитие на горските територии на област Смолян. 
Допълнително трябва да се посочи, че не са приети никакви стъпки към 
ограничаване на застрояването на заменените гори с променено предназ-
начение – 4 607 декара. Нещо повече – действащият закон за горите защи-
тава тяхната урбанизация чрез § 5 ал. 8

Ако се върнем към заменките на гори в периода 2007-2009 година ще тряб-
ва да отчетем, че и при тяхната оценка има сериозни проблеми. За този 
период МЗХГ е сключило 131 сделки за заменки. При тях то замени свои 
24 629 декара оценени на 129 милиона лева срещу 86 249 декара собстве-
ност на частни лица оценени на 140 млн. лева. След шест години оценки на 
помощта в края на 2019 година МЗХГ заяви че е установило непозволена 
държавна помощ в размер на 80 милиона и тръгна да си я прибира. След 
анализ на оценките става ясно, че всъщност държавна помощ е нямало. 
Имотите на държавата по морето и планинските курорти се оказа че вмес-
то да поскъпнат поевтиняват до 119 милиона, или с 8%. Имотите на част-
ните лица също поевтиняват – от 140 милиона на 48,6 милиона лева или с 
65%. Тази разлика от 8 пъти в оценките се обяснява със законово опреде-
лената методика на изчисление на пазарната стойност.
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При анализ на докладите виждаме някои проблеми, като например не са 
посочени конкретни данни за сделките, използвани като пазарни аналози, 
освен обобщени средни цени от определен брой сделки, което позволява 
безконтролното манипулиране на данните за тези цени чрез включването 
и изключването на произволни сделки. В някои от доклади са изпуснати 
сделки, които дават най-добри индикации за реалните пазарни нива: (а) 
сделки със самите заменени гори, продадени или ипотекирани на много-
кратно по-висока цена (напр. в докладите за Балчик, Варна, Каварна, Смо-
лян); (б) сделки, които са налични в докладите на съседни заменки (Камчий-
ски пясъци, Карадере, Варна, Крайморие); (в) сделки от свободния пазар 
(Камчийски пясъци, Каварна, Рила, Иракли, Пирин, Крайморие, Смолян). В 
докладите за Рила са използвани справки за сделки в общините Костенец 
и Ихтиман на 30 км разстояние от териториите със заменки в района на с. 
Говедарци, а не са използвани сделки от района.

В някои доклади като пазарни аналози са използвани сделки, които не са 
резултат от свободния пазар, а продажби на държавни имоти от публични 
институции въз основа на административно определени цени (Камчий-
ски пясъци, Балчик, Карадере, Варна), сделки между свързани лица като 
роднини или търговски дружества с общ собственик (Рила, Каварна) или 
прехвърляне на имот по алеаторни договори срещу задължение за грижи 
(София). В нито един доклад не са използвани коефициенти за корекция 
на цените на имотите от пазарните аналози по отношение на параметри 
като размер на имотите, достъп до инфраструктура, атрактивност, перс-
пективи за урбанизиране и т.н. В същото време, в повечето доклади са 
включени като пазарни аналози сделки за имоти, които са разположени 
в недостъпни територии без никакъв инвестиционен потенциал. В някои 
доклади като пазарни аналози са използвани сделки, касаещи продажбата 
на много имоти или за имоти с хотелски сгради, а в докладите общите цени 
по тези сделки са използвани за единичен имот, без да се извади стойност-
та на останалите имоти в сделката (Карадере, Варна) или без да се извади 
стойността на сградите (Рила). В някои случаи (Балчик, Каварна, Иракли, 
Варна, Пирин, София) използваната в оценката цена по дадена сделка е из-
куствено занижена, като не е отчетено, че тази цена не касае цялата площ 
на съответния имот, а продажбата на идеални части от него. В пазарните 
оценки не е отчетен фактът, че някои заменки са включени в обхвата на 
приложени ОУП или ПУП и представляват гори в урбанизирани терито-
рии  – Артстрой турс ООД и Трейшън клифс енд спа резорт АД.

В много случаи (напр. Камчийски пясъци, Балчик, Варна, Пампорово и др.) 
определените „пазарни оценки“ са значително по-ниски от „администра-
тивно определените цени“, в резултат на което част от бенефициентите 
вместо да възстановят незаконна държавна помощ, ще могат да претен-
дират да получат крупни суми обратно от държавата (напр. Мирта инжене-
ринг ЕООД, Евг. Станева, Трейшън клифс голф енд спа ризорт ЕАД, Г.  Ган-
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чев и др.). В няколко случая на заменки извършени в сходен период и за 
държавни гори, разположени в близост едни до други, определените „па-
зарни оценки“ се различават значително, което е индикация за толерира-
не на едни бенефициенти спрямо други: 

– пазарната оценка за държавните гори, придобити от Гл. Генова на 
18.11.2008 г. е 38 лв./кв.м, а за придобитите в съседство гори от Мир-
та инженеринг ЕООД и Бета форест ЕООД на 07.05.2007 г. – между 1 и 
2 лв./кв.м. 

– пазарната оценка на държавните гори в м. Сребристия бряг, придо-
бити на 17.07.2007 г. от Ол сийз пропърти ООД и Ол сийз пропърти 2 
ООД е 19.35 лв./кв.м, а на разположените в съседство държавни гори, 
придобити от Димитър Димитров и Теди-СМ ЕООД през 2008-2009 г. – 
съответно 1 лв./кв.м и 6 лв./кв.м.

За това, че методиките за оценка на имотите и на държавната помощ са 
неправилни е показателен и обратният пример фирмата „Боби 2004“ по-
лучила 468 декара в Разлог оценени на 733,5 хиляди лева срещу свои 797 
декара гори в Родопите ще трябва да доплати 960 хиляди лева, което е 
повече с над двеста хиляди лева от стойността на полученият имот, без да 
се смятат родопските гори. Като цяло изчислената стойността на получе-
ните от частните лица гори заедно със стойността на изчислената помощ е 
точно 129 милиона лева, т.е. колкото са и оценките в периода 2007-2009г.

По данни на Министерство на финансите, част от получателите на помо-
щта вече са завели дела в съда за оценките (които с голяма вероятност ще 
спечелят) друга част са фалирали, трети от десетина години вече са прех-
врълили и имоти и пари в други фирми и да имат желание не може да 
ги върнат заради проблем в законодателството. По експертни оценки от 
поисканите 80 милиона лева, държавата едва ли ще прибере повече от 20 
милиона. По правилата на съюза с размера на невъзстановените помощи 
държавата се глобява в полза на бюджета на ЕС.

Т.е. след 14 години работа, който е взел – взел, а България ще трябва да 
внесе около 60 милиона от нашите данъци в бюджета на ЕС.

Какво може да се направи в тези случаи за да се минимализира въздейст-
вието върху свободния пазар и конкуренцията от сделките с държавна соб-
ственост със занижена стойност? Не би могло да се търси едно единствено 
решение и действията трябва да са комплексни. В тях може да се включат:

 Публичност на всички сделки с държавни и общински горски и земедел-
ски земи, при които са използвани административно определени зани-
жени цени. Да се допълнят кадастрални карти и кадастралните регистри 
с всички имоти обект на сделка между държавата и частни лица с нало-
жени ограничения;
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 Законодателни изменения за спиране на урбанизацията на бивши дър-
жавни горски и земеделски имоти обект на сделки, при които са използ-
вани нормативно определени непазарни цени. Заличаване на § 5 ал. 8 
от Закона за горите.

 Областните управи да заведат дела за разваляне на нищожните сделки 
с държавни горски и земеделски имоти публична държавна собственост 
– плажове, дюни и защитени територии;

 Законодателни изменения относно начина на оценка на имотите с цел 
премахване на симулирани пазарни оценки;

 Законодателни изменения за създаване на форма на връщане на не-
позволена държавна помощ от настоящи собственици на имоти, както 
и за разваляне на сделки, чрез които е осъществена държавна помощ.
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При липсата на обществен контрол ловните концесии водят до пълна фео-
дализация на горите и ловните територии чрез ограничаване на обществе-
ния достъп посредством ловни огради, административни заповеди и жива 
охрана, чрез непрозрачно обсебване и ползване на публичните ресурси 
(гори, дивеч, сгради) за сметка на държавата, чрез нагласена приватизация 
на сгради и т.н. 

Процесът на обсебване и феодализация на горите, ловните територии и 
дивеча от ловни олигарси може да бъде прекъснат единствено чрез пълна 
прозрачност и пренаписване на правилата за отдаване на ловните тери-
тории.

Във връзка със зачестилите сигнали на туристи и ловци от цяла България, 
свързани с феодализирането на българските гори от ловни олигарси, от 
Инициатива „Зелени закони“ подехме кампания по осветяване на причи-
ните за този процес. Първа част от нашия анализ бе посветена на ловните 
огради и заповедите за ограничаване на достъпа на редови ловци, турис-
ти, колоездачи, мотористи, гъбари, дървосекачи и други обществени групи 

7 МЛН. ДЕКАРА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ И ЗЕМИ СА ПОД 
КОНТРОЛА НА ЛОВНИ КОНЦЕСИОНЕРИ
Александър Дунчев

За последните 20 г. около 7 милиона декара земи и гори (6,4% от площта 
на държавата) са предадени чрез ловни концесии в ръцете на около 170 
фирми, сред които тези на братя Ангелови, Валентин Златев, Цоло Вутов, 
Цоцоркови, Румен Гайтански, Емил Димитров, Фуат Гювен, Тодор Батков, 
Делян Пеевски, Тихомир Трендафилов, Гриша Ганчев, Христо Ковачки, 
Гео Дундаров и други.

Снимка:�Български�планинарски�съюз
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до значителни площи от българската гора. Настоящата втора част разкри-
ва законовите механизмите, с които държавата разрешава ограничаване 
на конституционните ни права за свободен достъп до горите и съответно 
завладяването им от ловните феодали под предлог развитието на ловен 
туризъм.

В Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) са предвидени три типа 
процедури за отдаването на ловни територии за срок до 15 години – отда-
ване на ловностопански райони на ловни дружинки, отдаване на дивечо-
въдни участъци в горските стопанства на частни фирми и т.нар. договори 
за съвместна дейност с частни фирми в ловните стопанства.

Отдаване на ловностопански райони на ловно-рибарските сдружения

Преобладаваща част от ловните територии в България е обособена в лов-
ностопански райони, в които стопанисването на дивеча се извършва от 
местните ловно-рибарски сдружения по силата на чл. 36, ал. 3 от ЗЛОД. 
Ежегодно сдруженията по договор заплащат на държавата около 1 лв. 
на хектар под формата на вноски за стопанисване и за ползване на ди-
веча. Отделно имат задължение да извършват и определени инвестиции, 
включващи защита от бракониерство, засяване на фуражни култури, по-
дхранване на дивеча и т.н. 

Основен проблем при ловностопанските райони са спорадичните конфли-
кти на терен между ловците и останалите ползватели на гората, дължащи 
се на временното ограничаване на достъпа в дните, в които се провеж-
да лов. Проблемът е разрешим чрез повече прозрачност, но държавните 
горски стопанства, които са отговорни за контрола върху ловните дружин-
ки, не виждат икономически интерес в това, тъй като вноските на ловните 
дружинки не постъпват в бюджета на стопанствата, а в този на ИАГ.

Отдаване на държавни дивечовъдни участъци в горските стопанства 
(т.нар. ловни концесии)

Част от ловните територии в държавата, извън тези попадащи в ловносто-
панските райони на дружинките и ловните стопанства, са обособени като 
държавни дивечовъдни участъци (ДДУ) по чл. 10 от ЗЛОД. Част от тези 
участъци се управляват от държавните горски стопанства, но преоблада-
ваща част от тях се отдават по реда на чл. 36 (1) от ЗЛОД чрез конкурс, в 
който могат да участват както частни юридически лица, така и държавните 
ловни стопанства и ловно-рибарските сдружения. Отдадените към момен-
та участъци са с обща площ 4,3 милиона декара или 1/10 от всички горски 
територии, като 99% от тях се управляват от над 150 частни фирми (прил. 
А). Сред най-големите концесионери са фирмите Етрополски бук ЕООД и 
Експрес-Турс ЕООД на Емил Димитров (над 140 000 дка в Етрополе, Шерба 
и Несебър), Гимел АД на Гео Дундаров (близо 120 хил. дка в Еленския Бал-
кан), Асарел-Медет АД на Цоцоркови (близо 120 хил. дка в Панагюрище), 
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Ви Ай хънтинг ООД, свързана с Христо Ковачки (над 80 хил. дка в Странджа 
и Рила), Ловен комплекс Бялка ЕАД на Гриша Ганчев (близо 70 хил. дка в 
Ловеч), и ред други юридически лица, зад които се крият други български 
олигарси.

Този голям интерес към дивечовъдните участъци се дължи на възможност-
та за ефективно ограничаване на публичния достъп и налагане на тотален 
контрол в огромни по площ горски територии с помощта на представени-
те в първа част на анализа „законови инструменти“ като изграждането на 
ловни огради и заповедите на Регионалните дирекции по горите за огра-
ничаване на достъпа под предлог „защитата на ловностопански съоръже-
ния“ и „здравето на хората“ (т.е. да не бъдат отстреляни „по случайност“). 
Ограниченията се налагат и чрез бариери, забранителни табели, виде-
онаблюдение и жива охрана. Несъмнено има и участъци, в които фирмите 
са на почтени ловни деятели, полагащи безкористни грижи за дивеча, но 
такива са по-скоро изключение.

Този механизъм за налагане на контрол върху ловните територии и диве-
ча е толкова атрактивен, че средните нива на заплащаните годишни внос-
ки за стопанисване и ползване на дивеча достигат 10-20 лв./ха, или над 10 
пъти повече от цените, които заплащат ловните дружинки.

Основна причина за безконтролното завладяване на горите от частни 
лица чрез отдаването на дивечовъдни участъци се дължи на тоталната 
липса на прозрачност по отношение на договорите и проверките на ин-
ституциите, както и тотална липса на съгласуваност с останалите заинте-
ресовани страни при изграждане на ловни огради или ограничаване на 
достъпа, което не дава възможност за обществен контрол и предотвратя-
ването на злоупотреби.

Освен това, приходите от вноските за стопанисване и ползване на дивеча 
се превеждат в ИАГ, без да остават никакви средства в горските стопан-
ства, които по закон са натоварени да извършват преобладаваща част от 
контролната дейност по ЗЛОД. Това води до липса на стимули за коректно 
прилагане на законовите изисквания, а оттам и до фиктивен контрол.

Още по-голям проблем се явява и член 36л (4) от ЗЛОД, който позволява 
чрез преподписване на 15-годишни договори всеки дивечовъден участък 
да остане под владението на една и съща фирма без нов конкурс за вечни 
времена. Тази вратичка в закона, в допълнение на превратната практика 
под натиска на частните фирми РДГ да ограничават достъпа на трети лица 
до ДДУ (напр. безсрочната Заповед №РДГ-СМ-3-302/23.12.2015 г. на РДГ 
Смолян), създава възможност за дълготрайно обсебване на тези горските 
територии от частните концесионери. Емблематични примери за това са 
не само обсебването на ДДУ „Герзовица“ от фирма „Красин“ ООД, но и на 
ДДУ „Омана“ от „Интерагро Сливен“ ЕООД, ДУ Дяк от Каро трейдинг ООД, 
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Липсата на прозрачност създава възможности за скриване на приходи от 
частния партньор с цел ощетяване на ДЛС при разпределението на при-
ходите, както и за завишаване на разходите на частния партньор с цел из-
куствено задлъжняване и ощетяване на ДЛС. Съгласно наличните данни 
при тези договори размерът на разходите винаги е много над размера на 

ДДУ Дъбрава от Кондор ЕООД, ДДУ Буковец от „Гимел“ АД на Гео Дундаров. 
Тези негативни случаи обезличават усилията на много почтени фирми за 
подобряване на дивечовите запаси и развитието на добросъвестни лов-
ностопански практики.

Договори за съвместна дейност между ловни стопанства и частни 
фирми

Най-голямата тайна в ловните среди (а следователно и схема) обаче са 
договорите за съвместно изпълнение на дейности по чл. 9 от ЗЛОД, въз 
основа на които държавните ловни стопанства „споделят“ с частния парт-
ньор всички инвестиции, разходи и приходи при развитието на ловносто-
панската дейност в стопанството. Чрез такива договори е феодализирана 
площ от близо 3 милиона дка, което е близо 7% от всички горските терито-
рии в България (прил. Б), като управлението на 20 от всички 30 държавни 
ловни стопанства в България вече е в ръцете на известни ловни богаташи 
като братя Ангелови (ДЛС Витошко), Валентин Златев (ДЛС Паламара и ДЛС 
Росица), Цоло Вутов (ДЛС Витиня), Румен Гайтански (ДЛС Искър), Емил Ди-
митров (ДЛС Шерба), Фуат Гювен (ДЛС Арамлиец), Тодор Батков (ДЛС Кор-
мисош), Тихомир Трендафилов (ДЛС Тракия), Делян Пеевски в 2 две ловни 
стопанства в Родопите и т.н. 

Средните цени, формиращи се от размера на ежегодните инвестиции, са 
около 20 лв./ха. Ако фирмата успее да покрие този разход със сходни по 
размер приходи, то „феодализацията“ на стопанството на практика излиза 
безплатна. А тя се осъществява освен чрез обсебване на ресурсите на лов-
ните стопанства (напр. безплатно използване на дивеча и ловните бази 
на стопанството, изграждането на незаконен ловен дом в ДЛС Искър, по-
криване на частни разходи за сметка на стопанството и т.н.), също така и 
чрез ограничаване достъпа на трети лица, какъвто е случая с почти изцяло 
заградените ДЛС Искър и ДЛС Паламара, и дори с ДЛС Мазалат, където по 
искане на частния концесионер със заповеди на РДГ Стара Загора (напр. 
Заповед № РД-05-233/01.12.2020 г. и Заповед № РД-05-62/19.03.2021 г.) сис-
темно се ограничава достъпа на трети лица до почти целите стопанства. 

Цялата тази схема се крепи на факта, че сключените договори с техните це-
нови предложения, ежегодните споразумения и протоколи за направени-
те разходи и приходи, както и проверките на институциите не са публични. 
Това не дава възможност за публичен контрол и води до редица възмож-
ности за „източване“ и ощетяване на държавните ловни стопанства. 
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приходите, което поставя под въпрос целесъобразността на тези догово-
ри и повдига въпроса каква всъщност е целта им (напр. „източване“ на 
стопанствата, чрез пренасочване на средства от дърводобивната дейност 
към ловностопанската дейност под предлог за развитие на организирания 
ловен туризъм, а оттам чрез тези договори източване на държавните ре-
сурси към ловните олигарси)…

Всичко това води до извода, че чрез договорите за съвместна дейност 
държавата и държавните институции не само преотстъпват значителни 
площи от българските гори, но влизат и в недопустими икономически и 
политически зависимости с най-богатите и влиятелни български бизнес-
мени. Най-добрият пример за това е тоталната абдикация на държавата 
пред желанието на ловния концесионер в ДЛС Искър да изгражда незакон-
но ловни хижи и ловностопански сгради върху държавна земя, което може 
да се обясни единствено чрез абсолютната сигурност на концесионера, че 
сградите и стопанството ще бъдат под негов контрол и вероятно собстве-
ност за вечни времена. 

Първи индикации за безвъзвратната феодализация на ловните сто-
панства

Повече публична информация има за процеса по приватизация на клю-
чови ловни сгради в държавните ловни стопанства. Според предоставе-
ната от МЗХГ справка в периода 2016-2020 г. вече са приватизирани или е 
направен опит за приватизацията на ключови ловни хижи, ловни домове 
и други ловностопански сгради в ключови стопанства като ДЛС Палама-
ра, ДЛС Черни Лом, ДЛС Арамлиец, ДГС Шумен, ДЛС Извора и други (прил. 
В). С продажбата на тези сгради на практика вече е отворена вратата за 
безвъзвратна феодализация и на следващ етап вероятно приватизация на 
ловностопанската дейност в тези стопанства. Това лишава стопанствата от 
възможността да използват ловните бази за екологичен туризъм и образо-
вание, каквато трябва да е целта на една публична администрация.

 Въпреки че продажбите на имотите са чрез публични търгове, най-чес-
то тези търгове са формални и предопределени, тъй като купувачите им 
са лица, които не само имат договор със съответното стопанство за лов-
ностопанската дейност, но и са с толкова голяма икономическа мощ, че на 
практика нямат конкуренти. Така например, ловната хижа в ДГС Шумен – 
ДДУ „Ивански“ е продадена на концесионера на участъка „Автомагистрали 
Черно море“ АД, а ловните и административни сгради в ДЛС Арамлиец са 
продадени на фирма Фортера АД на банкера Фуат Гювен (собственик от 
2010 г. и на имота под сградите), свързан с концесионера в стопанството 
„Ловни хълмове“ ЕООД. 
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Препоръки: 

И в резултат на този анализ може да се потвърди, че процесът на об-
себване и феодализация на горите и дивеча от ловни олигарси може 
да бъде прекъснат единствено чрез пълна прозрачност на всички до-
говори и документи, свързани с отдаването, управлението и контро-
ла на ловните територии.

Приоритетно е прекратяването на най-порочната схема на феодали-
зация на българските гори и ловни територии чрез прекратяването 
на договорите за съвместна дейност. За защита на частната инициа-
тива алтернативата е обособяването на държавни дивечовъдни учас-
тъци в някои от ловните стопанства и отдаването им по реда на чл. 
36 (1) от ЗЛОД, доколкото това няма да попречи на стопанствата да 
осъществяват независимо основната си обществена мисия – увелича-
ване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и 
съхраняване на генетичния фонд.

На следващ етап, следва да бъде обсъдено създаването на оптимални 
конкурентни условия и приемането на едни и същи правила при от-
даването на всички ловни територии в страната. 

Изцяло трябва да бъдат пренаписани и правилата за създаване на 
ловни огради за интензивно стопанисване на дивеча и правилата за 
временно ограничаване на достъпа до ловните територии, така че да 
се гарантира спазването на правата и интересите на всички заинте-
ресовани страни.
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Няколко квадратни километри с дюни от Резово до Дуранкулак не са на-
несени на картите, установи проучване на “Зелени закони”. През лятото 
на 2020 г. екипът на сдружението заедно с учени се отправи на мисия по 
Черноморието, наречена “По следите на “невидимите” дюни”. Целта беше 
да се провери каква част от дюните по крайбрежието не са включени в 
кадастъра. Въпреки че бяхме наясно, че такива има, резултатите ни изне-
надаха  – оказа се, че по цялото крайбрежие – от община Царево, на юг, до 
община Шабла, на север, има дюни, които не са отразени в кадастъра. 

КИЛОМЕТРИ ДЮНИ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НЕ СА НАНЕСЕНИ 
НА КАРТИТЕ
Екип “Зелени закони”

Според Конституцията и законите на страната дюните са изключителна 
държавна собственост и не могат да бъдат приватизирани, нито увреж-
дани по какъвто и да било начин.

Снимка:�Вера�Стаевска

Тъй като не са картирани обаче, част от дюните, които открихме, вече са 
частна собственост – например около къмпинг “Градина”. Други са прити-
снати около застроени бивши дюни (Несебър) или пък са разорани и се 
третират като дивечови ниви (около Камчия), трети пък са известни на 
всички, но реално не са защитени от бъдеща съдба от типа „Алепу“ – Ша-
бла, Дуранкулак и Крапец. 

През 2012 год. по проект, финансиран от програма ОПОС 2007-2013, чиято 
цел бе докладване за ЕК на местообитанията по Директивата за местооби-
танията в страните членки, МОСВ организира картиране на

дюнните местообитания в България. След това в рамките на сътрудничест-
во между МОСВ и МРРБ тези резултати бяха обсъдени в работни групи и 
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картираните бели, сиви и залесени дюни бяха отразени в специализирана-
та карта на дюните.

Но за наше голямо учудване при теренната проверка се оказа, че като цяло 
в специализираните карти на дюните на МРРБ е отразено под 50% от кар-
тираните от МОСВ бели, сиви и облесени дюни. Шампион в това отноше-
ние се оказа територията на община Шабла, където 93% от картираните от 
МОСВ бели, сиви и облесени дюни не са

отразени в специализираната карта на дюните.

След кореспонденция на МРРБ с Медиапул и БНР, от страна на Министер-
ството е отговорено, че всички дюни, картирани от МОСВ, са отразени в 
специализираната карта на дюните (специално за района на Приморско). 
При повторна проверка от наша страна на уеб сайта на кадастъра и спе-
циализираната цифрова карта на дюните

констатирахме няколко напълно различни карти, които в голямата си част 
се различават от картираното от МОСВ.

Както вече споменахме в хода на медийните публикации се оформи диску-
сия с МРРБ дали дюните, картирани от МОСВ, са отразени в специализира-
ната карта на МРРБ. При проверка от наша страна се оказа, че картирани 
според МРРБ дюни на плаж Стамополу – Перла не са отразени в шейп фай-
ла, който ни беше предоставен от МРРБ.

Същите не бяха отразени и в цифровата карта на дюните в рамките на кар-
тата на Черноморското крайбрежие на уеб сайта на кадастъра. Тези дюни 
бяха отразени в карта на дюните в пдф формат от 2012 година в папка за 
специализирана карта за дюните на сайта на МРРБ и липсваха в специали-
зираната карта на Приморско от 2016 година.

Всичко това е доста обезпокоително, защото от него си правим извода, 
че НЯМА ЕДИННА ЦИФРОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ДЮНИТЕ и 
сред експертите и обществото се разпространяват карти с различни офи-
циални карти с неясна актуалност.

Това е изключително сериозен проблем, защото отразяването на дюните в 
специализираната карта (която би трябвало да е само една) е задължител-
но условие за тяхната защита от ЗУЧК. Ако то е неясно, то цялата защита по 
ЗУЧК автоматично пада в съда.

При проучванията ни получихме сигнал чрез разораване дюни край Ки-
тен. Същественото от него е, че дюните са извън Натура 2000, частично 
на частен терен, частично на изключително държавна собственост и са 
унищожени чрез разораване. Сигналът е стигнал до РИОСВ Бургас, който 
е отговорил, че няма компетентност за опазване на дюните извън Нату-
ра 2000. Проверихме Закона за биологичното разнообразие, Закона за ус-
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тройство на черноморското крайбрежие и Наказателния кодекс. По ЗБР и 
НК се носи отговорност само за унищожаване на местообитания в Натура 
2000. По ЗУЧК се носи отговорност за застрояване, къмпиране, шофиране 
и паркиране на дюни. Това не е достатъчно, защото разораването не влиза 
като забрана. А то в някои случаи се извършва и на ръка със специални 
присобления.

В тази връзка смятаме, че в ЗУЧК трябва да бъде предложен допълнител-
на защита на дюните от типа „забранява се унищожаване и увреждане на 
дюни“, както и изрично да бъде вменено законово задължение на конце-
сионерите „да опазват картираните дюни“.

При проучванията ни в два военни имота бяха констатирани бели и сиви 
дюни. В момента те не са в специализираната карта на дюните, а имотите 
рано или късно ще бъдат обявени за приватизация.

Смятаме, че е нужно спешно тези дюни да бъдат отразени в специализира-
ната карта и в кадастъра да бъдат записани като изключителна държавна 
собственост.

Нито една от наличните бели дюни на съседните плажовете Иракли и Вая 
не е отразена в кадастъра на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството (МРРБ), установи проверка на “Зелени закони”. Двата 
плажа формират един общ комплекс, като Иракли се намира на юг от усти-
ето на река Вая, а Вая на север от устието.

И двата плажа попадат в защитената зона Емине – Иракли. Затова през 
2012  г. дюните са били картирани по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с 
възложител Министерството на околната среда и водите. Съгласно тези 
проучвания на плажа Иракли има ивица от бели дюни, която започва от 
река Вая и стига почти до края на плажа на юг. Тези дюни са описани в 
формулярите на защитената зона “Емине – Иракли”, като площта им е из-
числена на 38,2 декара бели дюни. Но в специализираната карта на дюните 
към кадастъра не е отразено нищо от тях!

Не можем да отгатнем защо Министерството на регионалното развитие не 
е използвало данните за картираните дюни на Министерството на околна-
та среда и водите.

Съгласно § 31 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие 
(ЗУЧК) – “В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министер-
ството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в 
кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал.  7. 
В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пя-
съчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните кар-
ти и регистри.”
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ЗУЧК е приет през 2008 година и това задължение очевидно още не е из-
пълнено…

При нашата проверка експертите ни констатираха наличие на остатъци 
от бели дюни и на плажа Вая. Върху тях бяха разположени преместваеми 
съоръжения на концесионера и бяха значително повлияни от неговото 
въздействие. Тези дюни са били забелязани и от екипа на МОСВ през 2012 
г., но са били отразени като ембрионални дюни. Нашата проверка конста-
тира, че една малка част от ембрионалните дюни са бели дюни. В рамки-
те на плаж Вая те обаче са значително увредени от построени върху тях 
съоръжения и сгради, както установи теренната ни проверка с учени от 
Българската академия на науките и Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

И докато за опазване и управление на белите дюни на плажа Вая е може 
би вече късно, то недоумение буди защо МРРБ не вижда 40 декара бели 
дюните на плажа Иракли?
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Политиките за развитието на водния сектор в селските райони трябва да 
бъде осъществено чрез сътрудничество между МЗХГ, МОСВ, МРРБ, МИЕТ, 
МФ, областни и общински администрации, както и включване на всички 
заинтересовани страни.

Като целта е подобряване на достъпа до вода и по-разумното ползване на 
наличните ресурси за всички заинтересовани страни в селските райони.

Настояваме за политически ангажимент за дейности/мерки/интервенции, 
които да:

	спазват приоритетите, заложени от Закона за водите, според които 
електроенергията и промишлеността са от най-малко значение при 
ползването на водите в България, а питейно-битовото обезпечаване е 
на първо място;

	стимулират експериментаторския и инноваторски подход при управле-
ние на водите на ниво земеделско стопанство и водосбор;

	възстановяват и изграждат напоителни и отводнителни системи чрез 
подходите на базирани на природата решения (Nature based Solutions);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ 
ВОДНИЯ СЕКТОР В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Бояна Василева

Предложението се публикува, защото считаме, че е важно да влезе в 
дневния ред на политиците хоризонталния въпрос за ефективното уп-
равление на водностопанската инфраструктура в земеделието, без да се 
застрашават зависимите от задължително водоползване биоразнообра-
зие и човешки бит.

Снимка:�Вера�Стаевска
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	систематизират бюрокрацията и повишават информираността относно 
административните процедури при управление на водите;

	финансират въвеждането на меки мерки и добри земеделски практики 
в управлението на водите на ниво земеделско стопанство и кооператив;

	увеличават трансфера на знания между науката и бизнеса в земеделие-
то;

	доведат до промени в „зелените“ земеделските практики, които могат да 
намалят с 20% употребата на вода в земеделското стопанство;

	създадат нови и строго опазят съществуващите влажни зони;
	опазят горите и реките на България като основни общонационални ре-

сурси, осигуряващи достъп до вода и с ключово значение за селскосто-
панските производители.

За целта настояваме следващият парламент и излъченото от него пра-
вителство да проведат експертни консултации за реално въвеждане на 
мерки и политики за осъществяване на терен на 5-годишната към мо-
мента, но все още неприлагана „Обща стратегия за управление и разви-
тие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 
(2015-2030 г.)”

За това е важно да се изготвят и реализират интегрираните планове-стра-
тегии за управление на водните ресурси в земеделието, които са предви-
дени като резултат на стратегическа цел 1 Изграждане на правен и инсти-
туционален капацитет, който да проправи път към автономни и самофи-
нансиращи се организации за управление на финансово устойчиви хид-
ромелиоративни системи в „Обща стратегия за управление и развитие на 
хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите (2015-
2030 г.)”. Чрез изготвянето им ще се постигне и публична информираност, 
както за всички форми на собственост на водностопанските системи и съ-
оръжения в страната – сдружения за напояване, земеделски кооперации 
и самостоятелни водоползватели (физически и юридически лица), така ще 
се наложи и ясна рамка на управлението (с отговорности и задължение на 
заинтересованите страни) на водите. 

Настояваме също да се създадат Регионалните предприятия по хидро-
мелиорации и сдруженията за напояване и отводняване, които също са 
залегнали в „Обща стратегия за управление и развитие на хидромели-
орациите и защита от вредното въздействие на водите (2015-2030 г.)”.
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Обосновка

Земеделските земи заемат 47% от територията на страната[1]. От тях 
39% през 2019 г. са били заети с пшеница (24%) и слънчоглед (15%). 
Твърде нисък е процентът на трайните насаждения едва 2,9%.

Земеделието е изключително чувствителен сектор към климатични-
те промени. В условия на климатични промени растениевъдството, 
животновъдството и пчеларството са под заплаха от значително уве-
личаване на разходите, както и на намаляване на приходите при реа-
лизиране на дейностите.

В последните години се наблюдават, както периоди на дълги засуша-
вания, така и периоди на поройни дъждове, които водят до опусто-
шителни наводнения. Наблюденията показват, че 2019 г. е 40% по-су-
ха от 2018 г., а към май 2020 г. показва същата тенденция[2]. Като ре-
зултат от сушите през 2020 г. Държавен фонд земеделие е изплатило 
13,4 млн. лв. за компенсиране на щетите от сушата на територия от 
670 020 ха, което представлява 19% от цялата обработваема земя в 
България[3]. Проливните и интензивни дъждове в периода от проле-
тта на 2014 г. до есента на 2015 г. взима 27 жертви (Добрич, Варна) и 
финансови поражения в земеделието, жилищния фонд и инфруструк-
турата на стойност 348 млн. лева[4].

1   Аграрен доклад 2020, МЗХГ

2   Аграрен доклад 2020

3   https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/134-/

4   https://www.researchgate.net/profile/Kalin-Seymenov/publication/32627412...
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КОМПЕНСАЦИИТЕ СА НЕОБХОДИМИ, НО РЕФОРМАТА В 
ЕНЕРГЕТИКАТА Е НЕИЗБЕЖНА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ 
ПОДОБНИ КРИЗИ
Петко Ковачев

Пълната обосновка и анализ за проблемите, налагащи мерките, можете 
да прочетете в приложения текст.

Снимка:�Бенита�Велтер,�Pixabay

Мерките във връзка с високите цени на електроенергията, които предла-
гаме от "Зелени закони", не представляват изчерпателен списък на всички 
възможни предложения. Нашата цел е да посочим поне част от тях, така че 
да бъде улеснен анализът на възможностите за тяхното прилагане, както 
и ползите и рисковете от всяка една от тях. Те са взети от различни източ-
ници, включително Приложение № 3 към Споразумението между партиите 
и коалициите в управляващата 4-странна коалиция. Мерките са насочени 
към съкращаване времетраенето на мораториума, така че да се възста-
нови пазарната логика като същевременно се изчистят изкривяванията и 
манипулациите на търговията с електроенергия. За целта е необходимо да 
се инициират спешни действия в няколко посоки

Основната мрежа от спешни мерки е зададена в Насоките на Европейската 
комисия от 13.10.2021 г., а именно:

 Компенсиране, пряко подпомагане на крайни потребители и пре-
дотвратяване на прекъсване на връзката с енергийната мрежа – за 
ограничаване на износа на ток и „безплатна“ електроенергия на месец 
за енергийно бедни, равни вноски и изравнителна сметка на битовите 

https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/zelenizakoni_merki_ceni_energiya_i_prestruktuirane_06012022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=BG
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потребители на електроенергия на годишна база и спиране на достав-
ките на електроенергия едва след трета неплатена месечна сметка; Ди-
ференциране на бизнеса по групи за подпомагане.

 Освобождаване от/намалени ставки на данъчно облагане – от Зе-
лени закони предлагаме премахване на акциза и сваляне на ДДС на 
електроенергията на 5% (при съобразяване с чл. 99 от Директивата за 
ДДС).

 Държавна помощ – по-ниска цена за доставката на природен газ, елек-
троенергия или централно отопление, дългосрочни споразумения за 
закупуване на енергия от възобновяеми източници, подпомагане, 
което е неутрално по отношение на технологиите и да не води до ди-
скриминирането на предприятия в сходна ситуация и съответства на 
общите цели за декарбонизация

 Засилване на надзора на пазара – разследване и превенция на ан-
тиконкурентно поведение на енергийния пазар, проверка на реална-
та собственост на всички търговци на енергия на БНЕБ, актуализация на 
санкциите

 Овластяване на потребителите – възможности за участие в енергий-
ния пазар при по-добра защита и по-силна позиция във веригата за дос-
тавки на енергия;

 Институционални промени – смяна на членовете на КЕВР, засилване 
на контролните им функции и капацитета за тях и спешна работа по из-
пълнение на задълженията на комисията

 Промени в законодателството – намаляване на регулаторните функции 
в енергетиката, засилване на контролиращите функции в енергетиката 
и във водния сектор. Тук се включва и набирането, обучението и из-
ползването на адекватен персонал с контролни функции и специфични 
разследващи функции, както и вътрешен независим контрол в самата 
комисия (комисии) и прецизиране взаимодействието на КЕВР (или бъ-
дещите два отделни регулатора) с другите институции.

На 15 декември 2021 г. 47-то Народно събрание гласува Решение за нала-
гане на мораториум върху цените на електроенергията, топлоенергията и 
ВиК услугите, като замразява цените на нивото от 1 януари 2021 г. На след-
ващия ден НС уточни това решение в три посоки:

– замразяването на цените е само за потребителите на регулирания 
пазар;

– замразяването на цените е на нивата от 16 декември 2021 г.
– срокът на действие на мораториума е от 1 януари до 31 март 2022 г.

Този мораториум беше приет в отговор на глобалната криза с цените 
на енергията, която засегна тежко и България. В основата си тази криза 
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е „вносна“ за страната ни, но тя извади на показ и дълго прикриваните 
сериозни структурни проблеми на българската енергетика. На всички са 
ясни непосредствените причини за кризата в глобален мащаб: цените на 
природния газ и – но в далеч по-малка степен (9 пъти по-малък ефект) – на 
квотите за въглеродни емисии. Своята роля изиграха и влошените клима-
тични условия през годината, които ограничиха производството на елек-
троенергия от вода и вятър в част от държавите на ЕС. В по-широк план 
роля играе и геополитическият фактор, доколкото цените на природния 
газ се контролират пряко от един от големите играчи на световната сцена 
с отдавна известни геополитически интереси – Русия.

В България обаче за кризата има и серия от специфични причини:

1. дълго отлаганите реформи и инвестиции в енергетиката;
2. недоразвитият пазар на електроенергия, даващ възможност за негово-

то лесно и безконтролно манипулиране (вкл. при износа на електрое-
нергия);

3. зависимостта на регулатора – КЕВР – от политически и корпоративни 
интереси;

4. зависимостта на доставките за сектора от Русия;
5. липсата на частни и „кооперативни“ инвестиции в енергийни техноло-

гии за собствени нужди;
6. корупцията, придобила невероятни размери;
7. други.
Някои от изброените проблеми са налице и във водния сектор, чието упра-
вление е разпределено между няколко министерства и институции, пред-
ставляващи разнопосочни интереси.

Тезата на правителството, че с мораториума си „купува време“, за да под-
готви законови и институционални промени е разбираема, но не докрай 
приемлива. Тя разкрива два големи риска:

– да не бъде приета или дори бойкотирана от част от бизнеса, който 
ще продължи да трупа загуби;

– риск правителството да бъде подведено от хора и групи с частни ин-
тереси, несъвпадащи с националния интерес поради липса на вече 
готови решения.

В сегашната ситуация „националният интерес“ може да се дефинира така:

– спасяване на българските граждани и бизнес от шока с цените на 
енергията, без при това да се повиши драстично и цената на ВиК-ус-
лугите;

– ударно начало на реформата в енергийния сектор, насочена към 
постигане целите на „Зелената сделка“, „Fit-to-55” и въглеродно неу-
трална енергетика към 2050 г.
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– оцеляване на правителството, за да може да прокара първите две за-
дачи (тук минималният хоризонт варира в зависимост от прогнозата 
за периода на кризата и желанието на правителството и коалицията 
да работят за реформите в сектора).

Какво може да се направи в така зададената рамка, към която естест-
вено се причислява и изискването да не се „пробие“ бюджетът?

На първо място е прилагането на принципа „правилни работещи решения, 
вкарани в действие за минимален срок“, като срокът се брои от деня на 
мораториума. Целта е да се съкрати времетраенето на мораториума. 
Смятаме, че подобен подход на действие на правителството и НС ще има 
позитивен прием в обществото и сред бизнеса, ще мотивира и ще убеждава, 
че нещата се движат към решаване, а не към замазване. Обявените на 
21 декември 2021 г. мерки и продължението им от 31 декември – да се 
надяваме първи от по-дълга серия такива – са добър знак (повече за тези 
мерки по-долу).
На второ място е необходимостта да се диверсифицират групите, които 
ще получат подкрепа заради енергийните цени. Компенсаторните мерки 
трябва да се структурират по групи потребители, за да се спази принципът 
да се дават според необходимостта, а не „на калпак“, както и да се избегнат 
обвиненията за незаконна държавна помощ. От официалното изявление 
на Министъра на енергетиката и от медийните коментари не става 
еднозначно ясно, дали анонсираните компенсации за бизнеса от декември 
2022г. ще се предоставят диференцирано или на всички поравно.
Същото се отнася и за институционалните реформи. Реформа само в една 
институция ще има по-малък ефект, отколкото реформа в група свързани 
институции.
Групи потребители, които следва да са обект на мерките:
1. Битови потребители

– енергийно бедни граждани;
– домакинства с ниски доходи;

– домакинства с по-ниски средни доходи.

2. Малък и среден бизнес

3. Електроразпределителните дружества в България (ЕРП) и Електроенер-
гийният системен оператор (ЕСО)

4. Енергийно интензивни индустрии, напр. производство на торове

5. Транспортът/мобилността

6. Други икономически дейности, определени по ясни критерии.

https://www.me.government.bg/news/kompensacii-za-okolo-1-5-mlrd-lv-do-kraya-na-m-mart-2022-g-predlaga-ministerstvoto-na-energetikata-2959.html
https://www.me.government.bg/news/kompensaciite-zaradi-visokite-energiini-ceni-prodaljavat-i-prez-2022-g-2960.html
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Институции/сектори, които следва да са обект на реформиране

1. Министерството на енергетиката

2. КЕВР

3. КЗК и другите институции по чл. 74п от Закона за енергетиката (ЗЕ)

4. БЕХ

5. НЕК

6. Енергийните производители с държавна собственост

7. Енергийните производители с общинска собственост

8. Управлението на водния сектор като цяло

9. Научните звена, свързани с енергетиката и водите

10. Образованието, свързано с енергетиката и водите
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 Политиката за реагиране на промени в климата продължава да е обект 
на внимание в международен и европейски план, но не така е в Бълга-
рия.

 „Хоризонталният“ характер на тази политика налага осъществяването 
й едновременно в различните сектори на икономиката, като национал-
ното законодателство трябва по специфичен начин да урежда секторни 
и междусекторни отношения. Точно това е сериозен проблем на сегаш-
ното българско законодателство, касаещо климатичната политика.

 България спешно се нуждае от нов тип законодателен акт, регламен-
тиращ осъществяване на национална политика съобразно специфич-
ните рискове от климатичните промени за секторите на икономиката в 
страната. Законът за ограничаване на измененията в климата от 2014 
г. не отговаря на тези изисквания, затова от „Зелени закони“ ще иници-
ираме консултации и дискусии относно възможността и начина да се 
изработи национален Рамков законодателен акт за реагиране на про-
мени в климата.

Световната пандемия от COVID-19 остана доминираща тема и през изми-
налия ноември както в международен план, така и в България. Политиката 
за реагиране на промени в климата, обаче, в международен и европейски 
план остава обект на внимание, докато България продължава с “business as 

БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВ ТИП ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ 
ЗА КЛИМАТИЧНАТА СИ ПОЛИТИКА
Антоанета Йотова

Екстремните метеорологични явления са нарастваща заплаха за земеде-
лието. 

Снимка:�Зелени�закони
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usual” („бизнес както досега“) и практически не се предприемат действия за 
осъществяване на такава политика у нас.

В международен план ще отбележим накратко следното:

Световната метеорологична организация публикува доклади, потвържда-
ващи, че (1) „през 2020 г. нивата на въглероден диоксид в атмосферата са 
продължили да се увеличават. В началото на годината, когато заради пан-
демията човешката активност намаля, беше отчетен спад на емисиите на 
въглероден диоксид със 17%. Според експертите обаче спадът за цялата 
година ще е по-малък. За 2019 г. концентрацията на въглероден диоксид 
е нараснала от 407,9 на 410,5 части на милион, а за 2020 г. се е увеличила 
още повече“ (https://public.wmo.int/en/media/press-release/carbon-dioxide-
levels-continue-record-levels-despite-covid-19-lockdown), и (2) 2020 се очер-
тава да бъде шеста последователна година със средни температури над 
климатичната норма (https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-
track-be-one-of-three-warmest-years-record);

преди да станат ясни резултатите от проведените на 3 ноември прези-
дентски избори, САЩ излязоха официално от Парижкото споразумение 
за климата, но избраният за следващ президент Джо Байдън не само се 
ангажира с връщане на страната в това Споразумение, но и включи в бъ-
дещия си кабинет нова позиция – специален пратеник по въпросите на 
климата, за която е предложен бившият държавен секретар във втория 
мандат на президента Барак Обама Джон Кери (https://www.dnevnik.bg/
sviat/2020/11/24/4143029_bivsh_purvi_diplomat_na_obama_shte_otgovaria_
za/);

в навечерието на влизането в действие на Парижкото споразумение ос-
вен Европейския съюз (ЕС) като цяло, Китай, Япония и Южна Корея пое-
ха конкретни ангажименти за постигане на климатична неутралност, а на 
3 ноември президентът на Русия издаде указ за намаляване на емисиите 
парникови газове с до 70% до 2030 г. (https://www.sinoptik.bg/news/rusiia-
shte-namali-emisiite-na-parnikovite-gazove-5539);

в ЕС продължават преговорите и по уточняване на целта за намаляване на 
емисиите парникови газове – с 55 или 60% до 2030 г., и по параметрите на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. и евро-
пейския план за възстановяване от кризата поради COVID-19. Непромене-
на е решимостта за предприемане на необходимите действия за постигане 
на целта за климатична неутралност до 2050 г. чрез осъществяване на ре-
форми и инвестиции от страните членки.

В България политиката за реагиране на промени в климата продължава да 
се неглижира, въпреки че данни от наблюденията и резултати от изследва-
ния свидетелстват за все повече неблагоприятни ефекти от тези промени у 
нас. В анализите на „Зелени закони“ търсим причините за това неглижира-

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-record
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-record
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/24/4143029_bivsh_purvi_diplomat_na_obama_shte_otgovaria_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/24/4143029_bivsh_purvi_diplomat_na_obama_shte_otgovaria_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/11/24/4143029_bivsh_purvi_diplomat_na_obama_shte_otgovaria_za/
https://www.sinoptik.bg/news/rusiia-shte-namali-emisiite-na-parnikovite-gazove-5539
https://www.sinoptik.bg/news/rusiia-shte-namali-emisiite-na-parnikovite-gazove-5539
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не и обосноваваме необходимостта от промяна във възможно най-скоро 
време. Една причина е в самия характер на политиката за реагиране на 
промени в климата, която по своята същност е „хоризонтална“, и елемен-
ти от нея трябва да се формулират и осъществяват едновременно в раз-
личните сектори на икономиката. По тази причина законодателството за 
климатичната политика следва да урежда специфични секторни и между-
секторни отношения така, че да се управляват по най-добър начин увели-
чаващите се рискове от неблагоприятни промени на климата в България.

Законът за ограничаване изменението на климата от 2014 г., с всичките 
си изменения оттогава до сега, (ЗОИК, http://www.parliament.bg/bg/laws/
ID/14595) не създава условия в горния смисъл. Този Закон урежда пре-
димно правни отношения, произтичащи от задълженията на страната по 
международната и европейската схеми за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове (ПГ), но в недостатъчна степен третира необходимостта 
от и осъществяването на координирани действия за управление на рис-
ковете и практически мерки за адаптиране към случващите се промени 
в климата. От приемането си досега ЗОИК е допълван и променян главно 
за да отразява/транспонира съответни Директиви на ЕС или промени в та-
кива. А във връзка с влизането в действие на Парижкото споразумение от 
началото на следващата година, България трябваше вече да е формули-
рала своя специфична национална политика за реагиране на промени в 
климата, отчитайки конкретните условия в страната, която да е в унисон 
с настоящия международен и европейски дневен ред. Към днешна дата 
практически това не се е случило, но по-лошото от липса на политика и съ-
ответни действия е провеждането на грешна политика и действия. В пре-
дишни анализи на „Зелени закони“ сме посочвали и коментирали конкрет-
ни примери за това, можем да дадем още такива примери от последните 
седмици, но един е особено показателен: изявлението на министъра на 
околната среда и водите в Народното събрание на 27.11. т.г. От трибуната 
на Парламента министърът обяви предстояща водна криза в Бургас и ре-
гиона поради продължително засушаване и намалени обеми на язовири в 
този, а и други региони на страната. Въпреки че действително има данни 
за намалени количества валежи, а и за други негативни ефекти от затоп-
лящия се и все по-засушлив климат у нас, факт е липсата на координирани 
– и то именно от страна на МОСВ, действия за управление на рисковете 
от тези ефекти. Вместо това, на среща при министър председателя часо-
ве след изявлението си в Парламента министър Емил Димитров „отмени“ 
водната криза, а едно от действията за „решаване“ на съществуващите 
проблеми се оказа освобождаването на зам. министъра на околната среда 
и водите Атанаска Николова – отговаряща и за климатичната политика, и 
назначаването на двама нови зам. министри с ресори „води“ и „отпадъци“.

Така в България от години не само не се решават, а още повече се задъл-
бочават съществуващите проблеми не толкова и само от самите ефекти 

http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595
http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595
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на климатичните промени, а от неразбиране и неглижиране на необхо-
димостта да се провежда последователна климатична политика. За да не 
се загуби още ценно време, сега е моментът за разработване на нов тип 
законодателен акт, отчитащ комплексния и хоризонтален характер на кли-
матичната политика и регламентиращ осъществяването й съобразно спе-
цифичните условия в страната понастоящем и в близко бъдеще.

От „Зелени закони“ смятаме, че няма как това да стане с промени (ЗИД) в 
ЗОИК, с прилагане на подхода „на парче“ – чрез изменения и допълнения 
в други закони, дори в преходни и заключителни разпоредби на съвсем 
различни такива, каквито са обичайните законодателни практики у нас, 
или пък с „политически“ решения. Нашето виждане е, че има специфич-
ни за България рискове от вече наблюдаваните ефекти от климатичните 
промени – те следва да се определят по начин, както бе направено през 
2013-2014 г.: по обща методология, приложена по сектори (https://www.
moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-
v-bulgarskata-ikonomika-ot-klimatichni-promeni). Стъпвайки на такава акту-
ална оценка за рисковете, според нас Климатичният акт трябва:

– да зададе принципи и механизми, общи за всички икономически об-
ласти, така че да се фокусират усилията за управление на рисковете 
от неблагоприятни климатични промени в страната. Насоки за това 
има в Европейския Закон за климата, който „има за цел... икономи-
ката и обществото на Европа да станат неутрални по отношение на 
климата до 2050 г. Това означава, че трябва да се постигнат нулеви 
нетни емисии в ЕС като цяло, основно чрез намаляване на емисиите, 
инвестиране в екологосъобразни технологии и опазване на околната 
среда. Със законодателния акт ще се гарантира, че всички политики 
на ЕС допринасят за постигането на тази цел и че всички сектори на 
икономиката и обществото участват в нейното изпълнение.” (https://
ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_bg). Българският кли-
матичен акт обаче не трябва просто да „превежда“/транспонира ев-
ропейския Закон за климата, а да създаде необходимата законода-
телна основа за реално осъществяване на национална политика за 
реагиране на промени в климата у нас;

– да прилага проактивен, системен и цялостен подход, както и фокус 
върху превантивни действия.

https://www.moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-v-bulgarskata-ikonomika-ot-klimatichni-promeni
https://www.moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-v-bulgarskata-ikonomika-ot-klimatichni-promeni
https://www.moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-v-bulgarskata-ikonomika-ot-klimatichni-promeni
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_bg
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Ако това лято сте посетили Рила, Пирин или Централен Балкан, не може 
да не сте обърнали внимание на огромния брой крави, които пасат там. 
Освен че трябва да ходите с повишено внимание по пътеките, изпражне-
нията от кравите правят водата в почти всички планински поточета опасна 
за консумация. Сигурно сте се питали какво правят всички тези крави там? 
Простичкият отговор е – заработват субсидии на собствениците си.

Повечето животни дори не се доят, тъй като е много по-изгодно да се от-
глеждат за субсидии, отколкото за мляко и месо. Няма лошо – вероятно би 
казал някой, щом плащат за такова хуманно отношение към животните – 
нека си пасат на свобода и никой да не ги закача ни за мляко, ни за месо. 
Какво е обаче отражението върху природата в тези високи части на пла-
нините от наличието на толкова много селскостопански животни? Ще се 
опитаме да разгледаме в тази статия.

НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ – КАТО ПОЛИГОН ЗА 
СУБСИДИЕВЪДСТВО
Стефан Аврамов

Националните паркове са създадени, за да опазват за бъдещите поко-
ления на сравнително големи територии естествени и често уникални 
екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове. 
В България има три национални парка с обща площ от 193 000 хектара 
(1,7% от общата територия на страната). Факт е, че националите паркове 
привличат голямо количество туристи, като така дават поминък на мест-
ното население, както и са обект на национална гордост.

Големият�брой�домашни�животни�във�високите�части�на�
планината�оказват�сериозно�негативно�въздействие�върху�
крехките�екосистеми�там.�Снимка:�Стефан�Аврамов
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Преди 15 години група учени, обезпокоени от завладяването на открити-
те площи от гората в Национален парк Централен Балкан, предложиха на 
Министерството на земеделието да се субсидира пашата в националните 
паркове с идеята, че пашуването ще ги поддържа и ще реши този екологи-
чески проблем.

Министерството прие и по Програмата за развитие на селските райони за-
почна да субсидира пашата в трите български национални парка – Пирин, 
Рила и Централен Балкан по мярката „Традиционни практики за сезонна 
паша – пасторализъм“.

Днес тази субсидията е до 35 лв.1 на декар2 за три месеца паша. И тъй като 
с едно говедо се пасат 20 декара съгласно Плана за управление на НП “Пи-
рин”, то всеки стопанин би трябвало да получава до около 700 лв. годиш-
но за всяко говедо, качено да пашува за три месеца в националния парк. 
Размерът на субсидията е достатъчно голям, за да не се доят тези животни 
и надвишава значително създавания за три месеца продукт месо. Това от 
своя страна създава стимул за качване на животни в парка само заради 
субсидията, а стопанските ползи остават на втори план. Така животновъд-
ството започва да се превръща в субсидиевъдство…

Това има и сериозен екологичен отпечатък. Високата субсидия привлича 
множество животновъди да карат говедата си за три месеца в парка. Но 
учените констатират, че “ефектите (от пашата) бяха по-скоро отрицателни, 
отколкото положителни, особено за флората и растителността”. Пашата с 
крави не води до намаляване на обрастването с иглолистни гори, хвойна 
и клек. За съжаление животните се концентрират на малкото останали по-
добри пасища около езера и реки, което води до нови екологични пробле-
ми като преизпасване, поява на рудерални видове, чужди за нормалните 
екосистеми и до замърсяване на планинските езера и реки с изпражнения.

Свободно пашуващите навсякъде говеда и телета са добра и лесна пляч-
ка за вълци и мечки, което води незаконен отстрел или тровене на хищ-
ниците от стопаните на стадата. В няколко научни статии тази мярка за 
подпомагане се подлага на сериозна преоценка и се настоява за нейното 
преустановяване, тъй като не само не решава проблемите, които трябва да 
реши, ами създава и допълнителни екологични проблеми.

В миналото тези пасища са били пасани от кози и овце, чието отражение 
върху планината изглежда много по-щадящо в сравнение с кравите. При 
въвеждането на мярката субсидиите за пасторализъм са били замислени 
основно за овце, но броят на овцете пашуващи в парка непрекъснато на-

1    Съгласно чл. 14, т. 5 от Наредба 7 – “годишното плащане по направление "Традиционни практики за сезонна 
паша (пасторализъм)" – до 179 евро/ха, а при използване на най-малко две кучета – до 182 евро/ха;”. Това прави 
около 350 лева/хектар или 35 лева/декар.

2   Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/03/12/
naredba__7_ot_24_fevruari_2015_g_za_prilagane_na_m_6.pdf
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малява за сметка на говедата, които са по-изгодни за субсидиевъдство, тъй 
като осигуряват повече приходи с по-малко усилия от страна на стопаните.

Стадо овце в Башлийския циркус в Пирин. Почти цялата площ в района се 
води „високопланинско пасище“ с площ от около 7500 декара, но налична-
та площ за пашуване е няколко пъти по- малка от декларираната в кадас-
търа. От екологична гледна точка овцете би трябвало да са с предимство за 
разрешителни за паша в парка.

Същевременно се оказва, че капацитетът на пасищата е сериозно надце-
нен! Големи открити площи са означени като пасища преди 30 години в 
картата на възстановената собственост (КВС) и в последствие в кадастъра 
без реална връзка с положението на терена.

Така например почти цялото Голямо спано поле е в два кадастрални номе-
ра 56839.103.4 и 56839.104.36, с обща площ около 15 000 декара, които са 
декларирани като земеделски земи с начин на трайно ползване „високо-
планинско пасище“. За пасищата плана за управление на НП Пирин дава 
норма от 1 крава на 20 декара. Тоест тук теоретично могат да пасат 750 
крави.Но по-голямата част от тези площи, вкарани и в кадастъра като „ви-
сокопланинско пасище“ са покрити със скали, сипеи и гъсталак от хвойна, 
клек и борове.

Почти всичките тези скали на снимката са в кадастрален номер 56839.104.36, 
тоест се водят пасище. И по тях трябва да пасат крави по стандарта 1 крава 
на 20 декара.

Като пасище са декларирани и влажните зони по ръба на езерото, както и 
част от езерата… Това обаче са крайно чувствителни местообитания, къ-
дето пашата е забранена със заповедта за обявяване на защитена зона 
Пирин.

Същевременно кадастърът отново не е точен и половината от това езеро, 
както и част от скалните сипеи край него се водят в кадастъра като „ви-
сокопланинско пасище“, които формират несъществуваща пасищна площ, 
позволяваща разрешителни и субсидии за поне 50 животни.

Концентрирането на кравите около малкото налична свежа трева около 
ледниковите езера и реки причинява, както нейното преизпасване, така и 
масивно замърсяване с фекалии и поява на множество рудерални видове, 
чужди за планината. Това се констатира от няколко проучвания на високо-
планинските екосистеми, финансирани по Оперативна програма “Околна 
среда” в период 2007 – 2013.

Обществото се възмущава и настоява да бъдат глобявани къпещите се и 
танцуващите в ледниковите езера, а е съгласно да субсидира хиляди крави, 
чиито изпражнения обилно да наторяват езерата и реките на Рила и Пи-
рин и които пасат там основно заради субсидия по мярка „Пасторализъм”…
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Малкото влажни места покрай Башлийски поток са белязани от много ма-
сивно кравешко присъствие.

След като научните проучвания констатират засилени процеси на еутро-
фикация на езерата в следствие от фекалното замърсяване от свободно 
пашуващите животни, Дирекцията на НП “Пирин” е заградила перфектно с 
електро пастири Спанополските езера, за да ги опази от замърсяване.

Но държавата няма капацитет да загради и поддържа оградите на всич-
ките езера в Рила и Пирин. А и едва ли това е начина за решаването на 
проблема.

Същевременно въпреки заграждането, водата в близките потоци мирише 
на кравешки изпражнения, които попадат в тях от съседните склонове. И 
въпреки изобилието на вода, тя не става за пиене. Интересно е също как 
това се отразява на вододайните зони на гр. Сандански, които се намират 
по течението на реката.

В края на лятото повечето от тревата вече е изгоряла и кравите или са 
се изкачили почти до върховете за последни остатъци зелена трева, или 
са в гората, където пасат… боровинки! Гората е пълна с крави. Те са поч-
ти навсякъде. Интересно какво би трябвало да правят мечките и вълците, 
опазвани от парка, като ги виждат непрекъснато… Дивите хищници естест-
вено ги нападат и след това биват елиминирани по един или друг начин от 
човека. Още повече, че за нанесени щети от вълци няма обезщетение, а от 
мечки в повечето случаи щетите не могат да се обезщетят, защото кравите 
пасат на място, където пашата е забранена.

Но дирекциите на националните парковете няма как да ги спрат да пасат 
там, без да настроят срещу себе си местното население. А и нямат доста-
тъчно служители, за да сложат по един рейнджър на всеки километър. Съ-
щевременно говедата са смятани по една крава на 20 декара, като въобще 
не се взима предвид, че почти 90% от пасищата на практика са скали, си-
пеи, хвойна и клек.

Централният рилски резерват обхваща над 120 км² от Национален парк 
Рила. Там няма домашни животни и може би затова успяхме да наблюда-
ваме две мечки при предишното ни ходене в района. 

Големият брой крави, катерещи се по сипеите привлича белоглавите ле-
шояди, които май са единственото печелившо биоразнообразие от мярка-
та „Пасторализъм“. За съжаление и те са застрашени от конфликта между 
животновъдството и хищниците, който периодично води до незаконни за-
лагания на отрови срещу вълци и мечки.

За два дни интензивно търсене успяхме да намерим само едно стадо от 
14 диви кози. Със сигурност има и още, но е впечатляващ контраста със 
стотиците крави навсякъде и няколкото диви кози на отдалечен планински 
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връх. Целите циркуси са тяхно перфектно местообитание и тук би трябвало 
да има поне няколкостотин диви кози. Дивите кози все още не са достигна-
ли своята оптимална численост, а наблюденията както в България, така и 
по света сочат, че те избягват териториите с интензивно пашуване.

Съгласно заповедта за обявяване на защитените зони на трите парка в тях 
е забранено пашуването на домашни животни в местообитанията на диви-
те кози. Но това отново е изключително трудно да се приложи, защото би 
вкарало дирекциите на трите парка в конфликт с местното население, кое-
то получава 35 лева субсидия от всеки декар деклариран, че ще се пашува. 
А и парковите дирекции би трябвало да сложат по един рейнджър на всеки 
връх, за да се приложи забраната…

Дори по равните места пасищата са силно обрасли с хвойна, клек и дру-
ги иглолистни. Преди столетия пастирите са ги изгаряли редовно. Но след 
1878 година разчистването с огън на гори е било забранено и част от би-
вшите пасища бавно се превръщат в гора. Но това още се води пасище и 
генерира бройка крави да пасат на все по-малкото останала открита трев-
на площ.

Ако се махнат територии на целите езера, компактните сипеи и скали, ком-
пактните хвойнови и клекови гъсталаци от обявеното в момента за паси-
ще, то площта на пасищата ще намалеят може би 5 – 10 пъти.

За да могат да се ползват планинските пасища устойчиво, държавата тряб-
ва да извади от площта на пасищата в кадастъра целите езера и техните 
околни влажни зони, клековите и хвойнови гъсталаци, гори, скали и сипеи. 
И съответно разрешителните за паша да се дават само за реални пасища, 
за нуждите на местното население и без субсидии, които повече вредят, 
отколкото помагат.

От няколко години учени, неправителствени организации и Министер-
ството на околната среда поставят въпроса за извършване на екологична 
оценка на мярката „Традиционно пашуване (пасторализъм)“. Но заради 
милионите субсидии и потенциални конфликти с техните бенефициенти 
МЗХГ не извършва такава, може би заради притеснение, че това би могло 
да доведе до прекратяване на тази мярка. Подобна мярка за паша в нацио-
налните паркове без екологична оценка е планирана и за следващия пла-
нов период (2021-2027), въпреки, че липсата на нейна екологична оценка 
би могла да блокира цялата Програма за развитие на селските райони.

Домашни животни винаги са пасли и ще пасат в Националните паркове. Те 
са част от нашето национално наследство. Но субсидиевъдството не е част 
от нашата култура и би трябвало да бъде прекратено!
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