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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.  

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 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 той отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни 

граждани България. 

www.activecitizensfund.bg 

Уважаеми представители на предизборни щабове, 
 
От 2014 г. насам инициативата „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското 
екологично законодателство в областите енергетика, климат, устройство на територията, развитие на 
селските райони, биоразнообразие и гори. Проследяваме законодателните и политически инициативи в 
тези сфери, като разработваме експертни предложения за разрешаване на проблемни казуси въз основа 
на изискванията на българското и европейското законодателство. 
 
Във връзка с предстоящите избори за 45 Народно събрание, представяме ограничен брой необходими 
стъпки – само по 1 в отделните теми, в които извършваме мониторинг – за които очакваме политически 
ангажимент от Вашата партия. Пълният набор на наши приоритети можете да разгледате в секции 
„Енергетика“, „Климат“, „Устройство на територията“, „Развитие на селските райони“, „Биоразнообразие 
и гори“ на страницата ни https://www.zelenizakoni.com  
 
С оглед необходимостта 45 Народно събрание да е водещо в разработване на политики за осъществяване 
на Зелената сделка в България, предлагаме този кратък набор от ангажименти като конкретни 
национални действия за прилагане на европейските политики. Затова настояваме за Ваш предизборен 
ангажимент за действия в 45 Народно събрание по следните теми: 

Приоритети 
Гори .................................................................................................................................................................... 2 

Биоразнообразие ............................................................................................................................................... 2 

Устройство на територията .............................................................................................................................. 3 

Енергетика ......................................................................................................................................................... 4 

Климат ................................................................................................................................................................ 5 

Селски региони ................................................................................................................................................. 6 

 



 
  

 

 

Гори 
Законодателни мерки за спиране на незаконното изсичане на горите върху земеделски земи  
  
Призоваваме за спешни промени в Закона за горите, с които да се регламентира опазването и ползването 
на горите върху земеделски земи, включително при желание на собствениците да ги ползват като 
земеделски земи; да се определят условията, при които е допустимо да се изсичат гори върху земеделски 
земи с цел запазване на статута им; както и да се стимулират собствениците на залесени земеделски земи 
да ги прекатегоризират в горски територии, когато не са постижими условията за изсичането на горите на 
голо.   
  
Обосновка:  
 
Към момента земеделските стопани трябва да изсекат горите върху земеделски земи, за да не загубят 
правото си да ги ползват като „земеделски територии“ по логиката на чл. 83-84 от ЗГ.  Важно е следващият 
парламент да започне процес по регламентиране на ползването на самозалесили се гори върху 
земеделски земи. Целта е да се изготвят ясни правила кога да бъдат запазени като земеделски земи и 
кога – да бъдат прехвърлени в горски територии.  

 
Анализ на Зелени закони и медийни репортажи разкриха преди месец редица незаконни практики, 
създаващи условия за изсичането на голо на близо 4 000 000 дка гори върху земеделски земи, 
представляващи 10% от всички български гори. Като основна причина за този проблем са проблемите с 
вписване на правилното предназначението на тези земи като „горски територии“, което да позволи 
стопанисването им по реда на Закона за горите, както и липсата на ясни правила за стопанисването им 
като гори върху земеделски земи и за изсичането им на голо при желание за запазване статута на земята 
като „земеделска“. Така например бе разкрита незаконната практиката тези гори да бъдат изсичани  чрез 
незаконни разрешения на общините, издадени по реда на чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество в нарушение на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 93 от 
Закона за опазване на околната среда и целия Закон за горите.  
 
Анализа ни по темата можете да прочетете тук: 
https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/analiz_na_zeleni_zakoni_otnosno_opasnostta
_ot_izsichaneto_na_gorite_vrhu_zemedelski_zemi_08.02.2021.pdf 
 

Биоразнообразие 
 
Доброволно изкупуване от държавата на важни местообитания, частна собственост, на които са 
наложени сериозни ограничения за интензивно стопанисване или промяна на предназначение и 
трайно ползване. 
 
Природните местообитания в частни земи и гори от европейската мрежа Натура 2000 са подложени на 
засилен натиск. 



 
  

 

 

 
Същевременно тяхното опазване е свързано с различни по степен ограничения върху интензивността на 
стопанисването или промяната на предназначението на земите и горите. Напълно нормално е това да 
води до конфликт с техния собственик, чийто личен интерес е свързан като цяло с интензифицирането на 
тяхното стопанисване или с тяхното застрояване и продажба. Биоразнообразието и екосистемните услуги 
на тези терени нямат значима стопанска стойност за отделния индивид, то има стойност за обществото 
като цяло. 
 
Винаги възникват сериозни обществени конфликти, когато собствениците на частни гори и земи бъдат 
значително ограничавани, ако на тяхна територия има находища на редки видове. Единственото 
устойчиво и икономическо целесъобразно решение в такива случаи е доброволното изкупуване на 
терените със значителни ограничения от държавата. Така се постига най- добрия баланс между 
интересите на собственика и обществото. Другият възможен компромис – ежегодните компенсационни 
плащания от страна на държавата към собствениците за ограниченията на тяхната територия не е 
икономически изгоден за обществото в дългосрочен план. 
 
 
В цял свят има програми за изкупуване от НПО (Например в Обединеното 
кралство  https://www.nationaltrust.org.uk/features/fifty-years-of-neptune-coastline-campaign- ) или държавата 
(Франция http://www.conservatoire-du-littoral.fr/134-acquerir.htm) на територии с ценно биоразнообразие, 
които впоследствие се поставят под режим на реална защита. Този метод съчетава запазването на 
интересите на частния собственик и на обществото. 
 
В България такава възможност е заложена с линия на финансиране по Националната природозащитна 
рамка за действие (НПРД), където е планирано да се ползват пари от Оперативна програма „Околна 
среда“ за изкупуване на застрашени местообитания от „Натура 2000“, които попадат в частни имоти. За 
момента по тази линия не е изхарчен нито лев, докато конфликтни имоти от „Натура 2000“ са част и от 
нашумелите случаи на строежи по Черноморието – Алепу, Иракли, Синеморец. 
 
Настояваме за Ваш ангажимент за задействане на схемите за държавно изкупуване през мандата на 45 
НС и контрол за изпълнението на НПРД от страна на бъдещото ръководство на МОСВ. 

Устройство на територията 
 
Опазване на Черноморското крайбрежие 
 
От "Зелени закони" предлагаме следващото Народно събрание да приеме законодателни промени в 
ЗУЧК за мораториум за строителство в зони А и Б като конкретно временно решение на проблема с 
презастрояването на Черноморието, докато се достигне до развалянето на заменките и финализиране 
на ОУП с екологични оценки.  
 
Настояваме да включите в програмата си тази мярка като действие за реално опазване на един от най-
ценните природни, социални, икономически и културни ресурси на България - нейното Черноморско 
крайбрежие. Впоследствие този мораториум трябва да доведе до: 



 
  

 

 

1. Черноморските общини се нуждаят от актуални общи устройствени планове, за което 
отговорността е на МРРБ като възложител. Започналите процедури за изготвянето им през 
периода 2014- 2015 още не са приключили за 2/3 от общините. При разработването им ние 
настояваме да се зададат параметри за спиране на застрояването във все още незастроените гори, 
пасища, ливади и скални комплекси в зона А и зона Б.  

2. Правителството трябва да върне държавната собственост на морския бряг в съответствие с 
конституционните изисквания. Спиране на продажбата на имотите на държавата и общините в 
зона А и Б на Черноморското крайбрежие, с което ще се защити един публичен ресурс и ще се 
създадат условия за устойчиво развитие на местната икономика и туризма. Необходими са спешни 
действия по изкупуване на частните дюни и плажове с цел изпълнение разпоредбите на 
Конституцията (чл. 18. (1) и ЗУЧК чл. 6. (4). Очакваме разваляне на всички сделки за заменки от 
типа "кон за кокошка" раздали над 20 километра от черноморския бряг, с което държавата ще си 
върне собственост върху ценни земи, приватизирани с незаконна държавна помощ. 

3. Подпомагане и контрол от Министерството на туризма за развитие на природосъобразен 
туризъм. Развитието на целогодишен туризъм по Черноморското крайбрежие се нуждае от 
действия за опазване и подпомагане на различни сектори като лозарство, овощарство  и спа 
туризъм, социализиране на  културни и археологически обекти, поддържащи действия в солници 
и лагуни. Застрояването на морския бряг носи бързи печалби, но приватизира и унищожава 
екосистемните му услуги като лишава местните хора от устойчив поминък, а туристите и 
гражданите - от общите природни ресурси на страната. 

 

Енергетика 
 
Структуриране и управление на Фонда за справедлив енергиен преход 
 
Настояваме Вашата партия да се ангажира с предложение и контрол върху ползването на европейските 
средства за енергиен преход, което ще бъде ключово задължение на МЕ през следващия европейски 
програмен период.  
 
По предварителна информация Фондът за справедлив енергиен преход (ФСЕП) ще бъде част от 
предлагания от правителството Национален фонд за декарбонизация (НФД). За целта се предлага 
средствата от ЕС, предназначени за ФСЕП да бъдат включени в Оперативната програма за регионално 
развитие, а оттам – прехвърлени в НФД. Като част от НФД, средствата за справедливия преход ще се 
използват за отпускане на кредитни линии към определени банки, които ще използват тези и други 
средства (вкл. частни) като финансови инструменти за финансиране на конкретни проекти. 
 
Смятаме тази схема за силно усложнена и даваща възможност за използване на средствата от ФСЕП за 
дейности, несъвместими с целите на Механизма за справедлив преход и на „Зеления пакт“ като цяло. 
Важно е парите да се отпускат спрямо нуждите на районите от преориентация, а към момента 
управлението на фонда не предвижда никакво участие от тях при определяне на начините и 
приоритетите за финансиране. В тази връзка предлагаме: 
 
1. За представителството на „въглищните“ региони: 



 
  

 

 

 
Законът за публичните предприятия (ЗПП), каквото предприятие ще бъде НФД, позволява включването 
на „независими членове“: 

 Съвета на директорите (не се предвижда за НФД); 
 Надзорния съвет; 
 Комитета по риска, който може да се създаде от Надзорния или Управителния съвет по реда на 

чл. 21, ал. 4; 
 Други комитети, създадени от посочените органи по реда на чл. 21, ал. 4 

 
Смятаме, че е необходимо въглищните региони да се кооперират и да предложат мотивирано двама 
техни представители, отговарящи на изискванията на ЗПП да бъдат включени в НС на НДФ. Това е 
свързано и с предложение за общия състав на НС на фонда, който според нас не трябва да бъде по-малко 
от 11 човека. Защо двама представители? Отговорът е прост – за да се контролират взаимно и да не се 
получи обичайното недоверие от страна на представляваните, когато има само един представител. 
Разбира се, в този случай (а и в по-лошия вариант, ако правителството приеме само 1 председател на 
всички въглищни региони), самите региони трябва да обявят съвместен конкурс за предварителен избор 
на тези региони по правилата на ЗПП, така че да имат доверие в своите избраници. По същия начин 
въглищните региони следва да настояват НФД да създаде задължително свой Комитет по риска, в който 
също да имат свое представителство.  
 
2. За председателството на НФД 
 
За председател на НС на НФД да бъде избран независим от правителството експерт, който е ярко изразен 
поддръжник на „Зелената сделка“ и на справедливия енергиен преход. 
 
3. За изразходването на средствата за справедлив енергиен преход. 
 
Изразходването на средствата от ФСЕП да не се възлага на банки, а да се осъществява пряко от НФД, като 
за целта се създаде специализирана структура от оценители, които да предлагат на УС на НФД кои проекти 
да бъдат одобрявани, кои – връщани за доработване и кои – отхвърляни. От своя страна НФД може да 
предоставя гаранции на банки, ако те решат да финансират или съфинансират с други средства (свои, 
привлечени) проекти, свързани със справедливия енергиен преход. 
 
Повече за предложението ни можете да прочетете тук: 
https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/zeleni_zakoni_predlozhenie_za_fonda_za_dek
arbonizaciya_01032021.pdf  

Климат 
 
Закон за управление на рисковете от неблагоприятни промени на климата в България 
 
Примерите за екстремни прояви на времето по света и в България, които са свързани с климатичните 
промени, стават все повече. Същевременно се увеличават рисковете за хората поради тези промени, а 



 
  

 

 

сегашното национално законодателство не осигурява навременно реагиране на произтичащи от това 
проблеми. Необходим е нов национален законодателен акт за регламентиране на практически действия 
за адаптиране към климатичните промени съобразно специфичните за страната рискове така, че по най-
добър начин да се управляват тези рискове. Този акт трябва да урежда секторни и междусекторни 
отношения с оглед на предотвратяване или намаляване на щети от неблагоприятни за хората ефекти на 
промени на климата у нас. Идеята за разработване на такъв акт - „Закон за управление на рисковете от 
неблагоприятни промени на климата в България“, бе подкрепена от представители на академичната 
общност и активни по темата НПО по време на организирана от "Зелени закони" за целта работна среща. 
 
Настояваме за Ваш ангажимент в рамките на 45 НС да инициирате проектозакон за практически действия 
за адаптиране към климатичните промени и обществени консултации по темата. 
 
Повече по темата можете да прочетете тук:   
https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/obosnovka_na_nov_zakon_za_klimata-
final_0.pdf  
 
Селски региони 
Правителствена програма за достъп до вода 

Считаме, че е важно Вашата предизборна програма да предложи като приоритет хоризонталния въпрос 
за ефективното управление на водностопанската инфраструктура в земеделието, без да се застрашават 
зависимите от задължително водоползване биоразнообразие и човешки бит. 

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. Това трябва да бъде ясен приоритет на бъдещото 
мнозинство в 45 НС. Настояваме за политически ангажимент за създаване на правителствена програма 
за достъп до вода с 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 управление 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); 

 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; 

 увеличват трансфера на знания  между науката и бизнеса в земеделието; 
 доведат 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 ресурси, осигуряващи достъп 

до вода и с ключово значение за селскостопанските производители. 

За целта настояваме следващият парламент и излъченото от него правителство да проведат експертни 
консултации с правителствена програма за реално въвеждане на мерки и политики за осъществяване на 
терен на 5-годишната към момента, но все още неприлагана „Обща стратегия за управление и развитие 
на хидромелиораците и защита от вредното въздействие на водите (2015-2030 г.)” 

За това е важно да се изготвят и реализират интегрираните планове-стратегии за управление на водните 
ресурси в земеделието, които са предвидени като резултат на стратегическа цел 1 Изграждане на правен 
и институционален капацитет, който да проправи път към автономни и самофинансиращи се 
организации за управление на финансово устойчиви хидромелиоративни системи в „Обща стратегия 
за управление и развитие на хидромелиораците 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 съоръжения 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 хидромелиорации и сдруженията 
за напояване и отводняване, които също са залегнали в „Обща стратегия за управление и развитие на 
хидромелиораците и защита от вредното въздействие на водите (2015-2030 г.)”. 

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 чуствителен сектор към климатичните промени. В условия на климатични 
промени растениевъдството, животновъдството и пчеларството са под заплаха от значително 
увеличаване на разходите, както и на намаляване на приходите при реализиране на дейностите. 

В последните години се наблюдават, както периоди на дълги засушавания, така и периоди на поройни 
дъждове, които водят до опустошителни наводнения. Наблюденията показват, че 2019 г. е 40% по-суха 
от 2018 г., а към май 2020 г. показва същата тенденция[2]. Като резултат 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 пролетта на 2014 г. до есента на 2015 г. взима 27 жертви (Добрич, Варна) и 
финансови поражения в земеделието, жилищния фонд и инфраструктурата 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... 


