Сдружение за Изследователски Практики
Проект: “Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване
на околната среда" финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез
Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Дебат „Биоразнообразие и устройство на територията“, 30 септ. 2014 г., Червената къща*
СИП
• обявяване на заповедите на защитените
Тема 1: Кой ще
спаси българското зони от Натура 2000 по Директивата за
хабитатите след обсъждане с НПО и
Черноморие от
научната общност
презастрояване? • приемане на специализираните
кадастрални карти
• министърът на земеделието и храните
да признае сделките за замяна на гори и
земеделски земи за държавна помощ
• министърът на икономиката,
енергетиката и туризма да преразгледа
решенията си за реституция на части от
Поморийско езеро
• министърът на образованието и науката
да предприеме стъпки за разваляне
договора за продажба на дюните при
Аркутино
• да се отчуждят всички дюни и влажни
зони, чиято собственост е променена по
законен начин
• стартиране на разработването на
заповедите за защитените зони от МОСВ,
с приоритет на черноморските, в условия
на пълна прозрачност и спазвайки
указанията на ЕК

ГЕРБ

Реформаторски блок

Зелените

• обявяване на заповедите на
защитените зони в срок
• утвърждаване на кадастралните
карти на дюните по черноморското
крайбрежие
• утвърждаване на общите
устройствени планове на общините
на Черноморското крайбрежие

• обявяване на всички защитени
зони от Натура 2000
• създаване на адекватни органи и
планове за управление, така че да
бъдат спасени дивите плажове по
Черноморието и вековните гори в
планините
• ясни забрани за застрояване в
крайбрежната двукилометрова зона
на Черноморските защитени зони

• незабавно обявяване на
заповедите за защитените зони за
местообитанията
• забрана за строене в
двукилометровата зона в защитени
зони по Черноморското крайбрежие

СИП

ГЕРБ

Тема 2: Кой ще
обяви заменките
за държавна
помощ и ще спаси
Камчийски
пясъци?

• налагане на възбрана за
разпоредителни сделки със заменените
гори и земи
• незабавно стартиране на процедура по
възстановяване обратно в бюджета на
раздадената нерегламентирана държавна
помощ – чрез връщане на имот или чрез
доплащане на разликата до пазарната
стойност към момента на сделката
• да не се чака решение на Комисията за
замените с земеделски земи, а и с тях да
се процедира по същия начин
• да се анализират и всички заменки
направени в периода 2003 - 2007 г.

• собственикът да доплати сумата
по пазарна оценка към датата на
сключване на сделката или сделката
да бъде развалена и обектът, който
засяга тя, върнат на държавата
• преработване на Закона за
държавната помощ, преди да се
почне работа по разтрогване на
заменките
• бързи действия в тази посока

• връщане на ценните територии на
държавата, във всички възможни
случаи. При невъзможност доплащане до реалната цена.
• забрана на разпоредителните
сделки със заменените гори и земи

Реформаторски блок

• всички заменки да бъдат обявени
за нерегламентирана държавна
помощ - или фирмата, станала
собственик да върне имота, или да си
доплати до пазарната цена към
момента на сключване на сделката
• не трябва да се губи време в
приемането на нов закон, а да се
използва настоящият
• да се действа бързо и прозрачно, за
да няма възможност се укрият
виновниците

Зелените

Тема 3: Как да
заработят подобре Дирекциите
на националните и
природните
паркове?

• ясни процедури за назначаване и
освобождаване на управленческия
персонал,
• стандарти за необходимите познания за
всяка длъжност,
• регулярни проверки на знанията на 4
или 5 години
• развитие на система за повишаване на
квалификацията
• ежегодни образователни програми и
т.н.

• да работят професионалисти,
назначени чрез конкурси и тези
институции да се управляват
напълно прозрачно
• засилване на правата на
рейнджърите от парковете
• ангажиране на местните хора и
бизнеса за опазването на
защитените територии
• няма да се прави чистка в
парковите администрации, където
работят хора с доказан
професионализъм.

• приемане на разработените досега
планове за управление на парковете
• пълно и ясно интегриране на
картите на защитените територии и
зони в кадастъра
• забрана на строителство в
защитени територии и зони
• силно утежняване на наказателната
отговорност за посегателство върху
защитената българска природата
• трябва да има конкурси с ясна
длъжностна характеристика
• пълна прозрачност в горския сектор
и защита на вековните гори, чрез
пълна забрана на изсичането им

• Приемане на планове за
управление на защитените територии
и публични обсъждания на сега
течащите процедури за нови
планове. Планът за управление на
Пирин, действащ в момента, е много
по-добър от това, което се предлага
като проект за бъдещ план
• сегашният директор на НСЗП спира
обявяването на защитени територии
в нарушение на ЗБР - да се спазват
процедурите за разглеждане на
предложенията според ЗБР
• трябва да има прозрачност в
управлението на парковете и
конкурсите за служители в тях,
включително ясни изисквания за
квалификация и стаж на кандидатите

* В таблицата е представена систематизирана съпоставка на отговорите на партиите по въпросите поставени от СИП в дебата
"Биоразнообразие и Устройство на територията" проведен на 30 септември 2014 г. в Червената къща.
Видео от дебата можете да гледате тук: http://www.streamer.bg/bg/458/filmpage-go.
Реализираният дебат е част от проект "Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната
среда".

