ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ
Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво развитие
Проектът "Граждански мониторинг за позелени закони и устойчиво управление на
природните ресурси" се реализира през
периода юни 2015 г. - март 2016 г. За 10 месеца
реализирахме 5 дебата (посетени от над 200
участника), 11 работни срещи с институции и
заинтересовани страни (посетени от над 100
участника), изработихме и разпространихме
5 вида пощенски картички с послания за
предприемане на действия от институциите
по важни и актуални проблеми на теми: 1)
Актуализация на плановете за управление в
Националните паркове - Пирин и Рила и
природен парк Витоша с послание към МОСВ
за преразглеждане на така представените
планове и включване на изрична забрана за
строителство; 2 ) Промените в Закона за
туризма и забраната за къмпингуване с
послание към МТ за отмяна на забраната и
изготвяне на правила за къмпингуване и
бивакуване; 3) Опазване на вековните гори с
послание към МЗХ за определяне и нанасяне
в горския кадастър на всички вековните гори
и налагане на забрана за сеч в тях; 4) Борба с
олиграхия с послание към МП за
предприеме на конкретни мерки за
изпълнение на мониторинговия доклад на
ЕК за правосъдната реформа от 2016 г. и две
иновативни
събития
( флашмоб )
за
привличане на обществения и медиен
интерес към нарушения в НП Пирин .
Инициативата "Зелени закони" имаше над
102 медийни отразявания в телевизия, радио,
печатни
и
електронни
вестници .
Последователите на фейсбук-профила на
Сдружение за изследователски практики
(СИП) се удвоиха - от 677 (на 01.06.0215 г.)
станаха 1359 (12.04.2016 г.). Разработихме
Стратегически план и план за действие за
следващите 5 години на СИП , както и
реализирахме финансово обучение на
членовете на СИП.

дейности, причиняващи антропогенни
промени в ландшафта, замърсяване и
ерозия на височина над 1800 метра - в
това число строителство, нови пътища,
нови ски писти, нови ски съоръжения,
горскостопански дейности;
• да се предвидят специални регулации
на всички вододайни зони , които
трябва да бъдат част от Зоната за
ограничено
човешко
въздействие
(ЗОЧВ). Вододайните зони трябва също
да бъдат коректно нанесени на картите
към проекта за план. Да не се допуска
никакво строителство в реките.
• ограничаване на туристически и друг
антропогенен натиск върху райони с
важни водоизточници и крехки езерни
екосистеми чрез предвиждане на мерки
за ограничаване на броя туристи, които
преминават през натоварени места
като Седемте рилски езера , и
регламентиране на допълнителни
правила и места за къмпиране на
територията на НП Рила, в съответствие
с описаните актуални туристически
маршрути, освен около Седемте езера.
В продължение на кампанията си за
информиране на гражданите за проектите за
трите парка и подкрепа за по - широко
гражданско участие в процеса на вземане на
решения на 10 февруари 2016 г. от "Зелени
закони "
внесохме
събраните
245

собственоръчно подписани от граждани
картички , адресирани до министъра на
околната среда и водите Ивелина Василева.
На 18 февруари се състоя и среща с общински
съветници на СО на тема "Бъдещето на
Витоша". На срещата общинските съветници
заявиха , че СОС до една седмица ще
сформира работна група за ПП Витоша,
която да работи по тези проблеми. Идеята е
СОС да стане дългосрочен инициатор на
решаване на проблеми на ПП Витоша, както
и да е участник и медиатор при вземането на
такива решения, като участниците в срещата
заявиха, че предложения и информация от
НПО експерти ще бъдат необходими в този
процес и в бъдеще.
Отново по тема "Устройство на територията"
бе
и
проведеният
флашмоб
пред
Министрески съвет под наслов "Започнахте
ли да виждате в огледалото Цеко?" (24.02.2016
г.) , който бе срещу вземането на решение на
министрите в петък , 1 9 февруари , за
узаконяване на нарушенията в концесията на
ски-зона Банско в НП Пирин чрез промяна в
концесионния договор , увеличаваща
площта на концесията 1 0 пъти , а
концесионната такса - 2 пъти.
Опитът от обществените обсъждания на
плановете за управление на НП Пирин, Рила
и Централен Балкан и на ПП Витоша ,

Устройство на
територията
Наблюдавахме развитието и процедурите по
изготвените актуализации на плановете за
управление на ПП Витоша, НП Пирин и НП
Рила . Получихме мотивите на МОСВ за
връщането им за преработка. Получихме
отговори от изпълнителите на поръчките за
изготвяне на ПУ за НП Рила по становища на
Зелени закони.
ДЗЗД "Рила Консултанти", от своя страна, не
са взели предвид в предадения към МОСВ
проект за НП Рила ключови критики от
становището на " Зелени закони " , като
настояванията ни за:
• категорична

забрана

на

всякакви

Кампания за отмяна на забраната за свободно къмпингуване
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Българка и Беласица ни даде много уроци,
но и откри пропуски в разпоредбите на
Наредбата за разработване на плановете
за управление на защитени територии,
която урежда процедурите за приемане на
планове за управление (ПУ) по ЗЗТ. Примери
за такива проблемни липси са:
• Не е осигурено участие на обществото
в процеса на изготвяне на задание за
разработване
на
плановете
за
управление , подобно на това в
процесите на изработване на заданията
за докладите за екологична оценка;
• Не
е
посочена
ролята
на
Консултативните и Научни съвети на
националните и природни паркове
при разработването на заданието и
разглеждането на готовите проекти на
планове за управление
• В текста на наредбата липсват
задълженията за публикуване на
проектите за ПУ и за вида на достъпа
до тях. Това, че имаше публикация в
интернет, се дължеше само на добрата
воля на изпълнителите на обществени
поръчки.
• Не е посочена формата на реакция,
сроковете и условията за действията
на МОСВ при разглеждане на
възраженията.
Флашмоб "Започнахте ли да виждате в огледалото Цеко?", 24.02.2016 г., МС"

Биоразнообразие
и гори
В темата Биоразнообразие фокус на
работата ни беше изграждането и
управлението на екологичната мрежа

НАТУРА 2000. В тази връзка организирахме 3
работни срещи с представители на МОСВ,
ИАОС , БАН и НПО , като разглеждахме
последователно
" Финализиране
изграждането
на
мрежата
НАТУРА
2 0 0 0 " ( 2 2 . 0 2 . 2 0 1 6 г. ) , "Наука и Натура
2000" (23.02.2016 г.) и "Изготвяне на заповеди
за две пилотни зони ЗЗ " Камчия " и ЗЗ
"Циганско градище" ( 2 3 . 0 3 . 2 0 1 6 г. ) . На

Дебат "Промените в Закон за горите - 6 месеца по-късно", 10 март 2016, Червената къща

срещите се обсъдиха: създаването на обща
база данни от направени проучвания в
Натура 2000, като евентуално със средства от
ОПОС би могло да се финансира нейното
разработване ;
въпросът
с
научната
верификация на данните чрез тяхното
публикуване в реномирани научни издания,
като не стигнахме до определени
препоръки или заключения ; дълго се
дискутираха
официализирането
на
методологиите за проучване, процедури по
приемането на промени в стандартните
формуляри , търсенето на баланс между
заповеди и ПУ за зоните от Н 2 0 0 0 ,
официализиране
на
методиките
за
картиране и определяна на БПС на
местообитания и видове , финализиране
изграждането на мрежата Натура 2 0 0 0 ,
методика за оценка на кумулативните
въздействия от планове и проекти, както и
усъвършенстване на процедурите по
съгласуване на планове и проекти по чл. 31 от
ЗБР.
В тема Гори организирахме публична
дискусия "Промените в Закона за горите - 6
месеца по-късно" (10.03.2016, зала "Пеша
Николова " , Център за култура и дебат
Червената къща). Участниците се обединиха
в положителната си оценка за законовите
промени от юни 2015 г., довели до по-висока
прозрачност в системата на горите, но и
оцениха наличието на продължаващи
незаконни сечи и нужда от нови методи за
подобряване на контрола . Инж . Тони
Кръстев и експерти на ИАГ представиха
законодателните мерки, приети през юни
2 0 1 5 г . за подобряване на устойчивото
управление на горите и повишаване на
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контрола и първоначалните резултати от
прилагането им - в това число, електронно
проследяване на разрешителните за сеч и
превозните билети за транспорт на
дървесина . На срещата бяха набелязани
мерки, които да решат част от установените
текущи проблеми и да доразвият системата
за
контрол
в
горите .
Държавните
институциипоставиха като приоритет
разработването на законодателни мерки
за
повишаване
ефективността
на
санкциите при нарушения в горите ,
повишаването на квалификацията на
горските служители и прилагането на
нови методи за маркирането и контрола
на сечите в горите.
След
срещата
бяха
направени
и
предложения за бъдещи действия на
институциите и НПО за предотвратяване на
незаконни сечи в горите. Предложенията
може да прочетете на www.zelenizakoni.com.

Климат
Продължихме да следим и коментираме
най-важните международни и европейски
събития от гледна точка на значението им за,
и на връзката им с политики за реагиране на
промени в климата на България . На 1 6
декември
веднага
след
2 1 - вата
конференция на ООН по политиките за
изменение на климата в Париж (СОР21, 30.11. 12.12.2015 г.), в зала "Пеша Николова", Център
за култура и дебат Червената къща ,
организирахме публичен дебат на тема
" Политиките за промените в климата в
България след COP21". В дебата взеха участие
представители на МОСВ , ИАГ и НПО
(Коалиция за климата). На дебата не успяха
да бъдат ясно очертани бъдещите действия
на България в следствие на постигнатото в
Париж споразумение . На въпроса дали
България може да бъде лидер в действията
си за климата отговор дава изследване на
немската Germanwatch (www.germanwatch.org ) с
ежегодната оценка за т. нар. индекс на
представяне по действия за климатичните
промени (Climate Change Performance Index,
CCPI). Макар в класацията по този индекс
страната да се изкачва от 44-то на 37-мо
място , България остава сред страните в
предпоследната
категория
" лошо
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представяне" по CCPI (тези от 31-во до 47-мо
място ) . Обясненията на участвали в
изследването експерти за това класиране са:
"Българският парламент е приел Закон за
ограничаване на измененията в климата
през март 2014 г. Въпреки това, страната няма
специално разработена или осъществявана
национална климатична политика . Най общо, това е свързано с факта, че все още
нивото на емисиите парникови газове е под
изискваното според Протокола от Киото - да
бъде с 8% по-малко от нивото на тези емисии
през 1988 г." и "Ниското ниво на емисиите се
дължи главно на намалената икономическа
активност в периода на преход към пазарна
икономика, а в последните години - на
финансови и икономически проблеми, които
влияят отрицателно на националната
икономика.".
В първите месеци на 2016 г. не установихме
различни от досегашните действия на
правителството с оглед на заложените в
Парижкото споразумение амбициозни цели
за намаляване на емисиите парникови
газове след 2020 г. и на целите на ЕС за
намаление на тези емисии с 40% до 2030 г.
Остават
недостатъчни
усилията
за
използване
на
възможностите
за
финансиране от Европейските структурни
и
инвестиционни
фондове
чрез
Оперативните програми (ОП), предвид и
на изискването на Европейската комисия
20% от средствата по всички ОП да бъдат
за мерки, свързани с промените в климата.
Приетият на 30.12.2015 г. от Министерски
съвет документ "Насоки за интегриране на
политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата в Европейските
структурни и инвестиционни фондове - Фаза
" Изпълнение
на
Споразумението
за
партньорство и програмите в периода 2014 2 0 2 0 г." дава само най-обща насока за
осъществяване на подходящи за всеки от
секторите на икономиката мерки и действия.
В документа не са отразени препоръките от
становището на ЗЗ по проекта за този
документ от м. август 2015 г. (http://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/
stanovishte_integrirane_na_pik_v_op2014-2020_180
82015_zz.pdf ), включително това критериите
за климата в Приложение 2 да са по конкретно формулирани и да са специфични
спрямо съответната ОП или нейна ос.

автор: Светлана Мурджева, 2-ра награда от конкурс за еко-комикс

Работна среща "Закон за браншовите
организации", 15.12.2015 г.

Селски райони
На 15 декември се проведе работна среща на
тема "Закон за Браншовите организации в
сектор Земеделие" в Културен център Г-8,
гр . София . Участниците в срещата се
обединиха около идеята да се предприеме
по-мащабна кампания за консолидиране
на сектора и усилията на самите браншови
организации с активната подкрепа и
сътрудничество на МЗХ . Участниците
приеха като първа стъпка да бъде поискана
информация от земеделската комисия към
НС за текущо разработвания проект на
Закон за браншовите организации, който
да бъде обсъден и в рамките на
формирана по-широка експертна група от
представители на сектора да се изработи
през месец януари 2016 г. ясна позиция,
която да се защитава при обсъждането на
новия закон.
Представителите на всяка от участвалите
организации категорично заявиха , че е
недопустимо
България
да
бъде
единствената държава от ЕС, която не е
представена като пълноправен член в найголямата европейска секторна организация
КОПА КОДЖЕКА - най-голямата европейска
организация на фермери и земеделски
кооперации. Тя представлява земеделските
производители и техните асоциации и
сдружения в Брюксел. В нея членуват над 90
национално представени пълноправни
организации от Европа. Всички си даваме
сметка, че за държава като България, която
се определя като земеделска, да не бъде
представена
в
най - влиятелната
европейска организация , е не само
нелепо , но и смешно . В следствие от
срещата , инициатива " Зелени закони "
поиска от Комисията по земеделие и
храните
в
Народното
събрание
законопроекта на Закона за браншовите
организации. Такъв не ни бе предоставен.
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Енергетика
На 9 февруари се състоя работна среща
(Есенс център) относно новата енергийна
стратегия на България . Участниците се
обединиха около разбирането, че новият
документ трябва да бъде дългосрочен - поне
за 20 г. период. Голямата цел е постигането
на нисковъглеродно развитие на България
до 2050 г. Затова и част от присъстващите
предложиха документът да обединява
енергетиката и климата. Подчертани бяха и
важни проблеми, които досега остават извън
подобни документи, като:
• държавният монопол в сектора, съчетан
с държавното регулиране;
• липсата на визия за образование ,
насочено
към
нуждите
на
нисковъглеродната енергетика, и липса
на държавна и частна подкрепа за това;
• проблемите
със
статистиката
и
отчетността;
• пречките пред регионалните пазари и
инициативи
В края на март Министерството на
енергетиката публикува за обществено
обсъждане проект на "Наредба за публично
оповестяване и оптимизиране на разходите
на търговските дружества с 50 и над 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала,
извършващи дейности по Закона за
енергетиката". Изненадващо, от много време
насам имахме повод да отбележим стъпка
напред - макар и с ограничен обхват - в
законотворчеството в сектор "Енергетика".
Наредбата се издава , за да изпълни
изискването на чл. 4, ал. 2, т. 22 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), който е в сила от 24.07.2015
г. Т.е. до момента са минали 8 месеца от
влизането му в сила - един твърде дълъг
период, за да се подготви текст на Наредба
от 11 члена (повечето стандартни текстове),
три допълнителни разпоредби и едно
приложение.
Изводът на "Зелени закони" след прегледа
на проекта за тази Наредба е, че макар и
след относително дълго забавяне, ако се
отчете ниската степен на сложност, сме
свидетели на малка стъпка напред в
повдигане булото над непрозрачността в
сектор "Енергетика". Положително е, че
процесът ще се осъществява на сравнително
кратки периоди, което дава възможност за
по - лесна проследимост на промените в
различните групи разходи. Също така е
положително, че процесът на предоставяне
и публикуване на информацията е изцяло
електронизиран.
Липсата на санкции при неизпълнение на
Наредбата и твърде обобщените данни
( макар и разбити по пера ) определят
функцията на подобни публикации като
"дъвка за народа". Това обаче може да се
промени , ако се предложат начини за
практическото използване на информацията
за реален обществен контрол върху
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разходите, а оттам - и върху крайните цени
на енергията. Като част от този процес е
необходима пълна прозрачност за начините
на формиране на регулираните цени в
енергетиката, както и повече конкуренция
на свободния пазар на електроенергия и
природен газ.

Стратегическо
планиране

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

www.ngogrants.bg

Последната публична дискусия по проекта
беше под наслов "Зелени закони - А сега
накъде ? " . В дискусията взеха участие
представители на НПО и граждани .
Оценката беше положителна и мотивираща.
Въз основа на получените коментари и
бележки изготвихме и Краткосрочен и
дългосрочен план за действие и финансова
устойчивост на СИП.

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