ПРОГРАМА Коалиция АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
Източник: http://www.abv-alternativa.bg/platforma-parlamentarni-izbori-2017.html
По темите на мониторинга на „Зелени закони“:

1. ТЕМА “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
Донякъде релевантно към темата, от тема „Икономически политика“:

- недопускане на фирми, регистрирани в офшорни зони, да участват в конкурси за
обществени поръчки и получаване на концесии, в сделки и проекти, свързани с
използването на публични средства, държавно или общинско имущество;
Донякъде релевантно към критиките към ЗУТ от Орхуската конвенция за достъпа до
правосъдие по проблемите на околната среда, от тема „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА,
ЕФЕКТИВНО ПРАВОСЪДИЕ“
•

Въвеждане на конституционна гаранция за правото на гражданите на
справедлив процес и на засилена защита срещу държавата:
- гражданите да могат да обжалват по съдебен ред всички административни актове,
които ги засягат.

2. ТЕМА “БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ГОРИ“
От тема „Селско стопанство“:
•

Самостоятелно държавно горско ведомство и нова горска политика за
устойчиво опазване и стопанисване на горите.

3. ТЕМА „ЕНЕРГЕТИКА“
Донякъде релевантно към темата, от „Икономическа политика“:

- създаване на независим експертен орган и Временна анкетна комисия в НС,
които да проверят условията и ангажиментите, поети в приватизационните и
концесионни договори и дали те са изпълнени.

•

Мораториум върху приватизацията и концесионирането на дейности/обекти,
свързани с националната сигурност и естествени монополи (ВиК,
топлофикации и т.н.).

от тема „Икономическа политика“:
•

Енергийна сигурност и независимост:
- превръщане на България в енергиен център на Югоизточна Европа;
- реализация на големи енергийни проекти с активното участие на държавата при
наличие на инвеститорски интерес;
- диверсификация на източниците на енергийни ресурси;
- повишаване на енергийната ефективност.

4. ТЕМА „КЛИМАТ“
Липсва

5. ТЕМА „СЕЛСКИ РАЙОНИ“
От тема „Селско стопанство“

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ
Съживяването на българското село е жизнено необходимо не поради носталгия, а
поради заплаха за нашето съществуване. И понеже „лозето не иска молитва, а
иска мотика“, ние ще работим за:
•

Стимулиране и възстановяване на кооперациите, които да се обединяват за
общо производство, общи доставки и т.н., с оглед създаване
конкурентоспособно българското селско стопанство.

•

•

•

•
•

•

Въвеждане на изискване определена част от добитата у нас земеделска
продукция (след удовлетворяване на нуждите за местно потребление) да
бъде преработвана в страната, което ще стимулира леката преработвателна
промишленост и ще създаде заетост в изостанали региони.
Създаване на Фонд за земеделски кредит, който приоритетно да кредитира
животновъдството и производството на български зеленчуци и плодове, с
цел да се достигнат нивата, необходими за вътрешно потребление.
Възстановяване и развитие на традиционните производства и
биоземеделието в селските райони - билкарство, етерични култури, пчеларство,
бубарство и др.
Стимулиране на селско стопанство, свободно от ГМО.
Държавна подкрепа на интегрирането на българските производители в
хранителните вериги и гарантирани инвестиции в преработката и пазарната
реализация на земеделските производители.
Самостоятелно държавно горско ведомство и нова горска политика за
устойчиво опазване и стопанисване на горите.

