ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ
Информиран дебат на гражданите с кандидатите и избраните депутати

Какво обещаха в предизборните си платформи политиците през
есента на 2014 г. за климата и екологията в България?
С провеждането на втора серия дебати върху
политиките за опазване на околната среда,
непосредствено
преди
националните
избори тази есен, решихме, че ще е смислено
да направим и кратко обобщение за това
какво
присъства
в
предизборните
политически програми. Или иначе казано,
намерението ни е да можем да представим
на обществеността с какво започват
политиците (какво обещават) и къде ще
завършат (какво са осъществили).
Като цяло, се наблюдава намаляване на
обема на програмите в сравнение с
евроизборите. Това, разбира се, се отразява
и на степента, в която се засяга темата за
опазването на околната среда. Тя присъства
в политическите платформи по-скоро на
ниво обобщение от типа: „Съхраняване на
природата и икономически прогрес, чрез
устойчиво развитие “ . За по - критичните
избиратели това означава, че трудно може да
се разбере какво точно се обещава и
съответно , впоследствие , трудно да се
ориентират до каква степен обещаното е
изпълнено.
*В анализа по-долу няма коментари относно
Атака, тъй като в програмата на партията
липсват изцяло текстове, свързани с темите,

които следим.
Биоразнообразие и гори
За евроизборите ГЕРБ имаше доста детайлна
програма за околната среда и нейното
опазване, от която не се отказа официално
преди националните избори . Ето защо ,
липсата на тези детайли в последната
политическа
програма
прави
ангажиментите, които би поела партията
при управление - неясни. От програмата на
БСП, в сравнение с тази за евроизборите,
отпада ангажиментът за опазване на
Черноморското
крайбрежие ,
бързото
обявяване на всички зони по Натура 2000 и
тяхната защита , както и спирането на
безогледното изсичане на горите . В
програмата на ДПС липсват текстове ,
свързани с темата. Факт, на който трябва да
се обърне внимание, особено като се има
предвид, че в две поредни правителства
именно ДПС отговаряше за Министерството
на
околната
среда
и
водите .
Реформаторският блок предлага стъпки ,
които вече са осъществени (картиране на
зоните от Натура 2000), но и належащия
приоритет за обявяване на заповедите за
защитените зони по Директивата за
местообитанията .
Въпроси
буди

приоритетната
за
реформаторите
„ икономическа целесъобразност “ като
принцип при процедурите за оценка на
въздействието , която е възприета и в
програмната декларация на правителството,
без да става ясно какви мерки предвижда и
как те ще се отразят на опазване на
биоразнообразието . Позицията на НФСБ
може да се обобщи с това, че декларират
необходимостта
от
защитаване
на
българската природа , но и – както е
отбелязано и в следващия раздел , са
скептични към природозащитната мрежа
Натура 2 0 0 0 . Зелените имат подробна
програма по темата, като в частност за
управлението на горите застъпват идеята, че
е необходим строг контрол върху
устойчивото ползване на горските ресурси осигуряване на управление на българските
гори , чрез съчетаване на икономически ,
социални и екологични изисквания при
дейностите в горите, както и въвличане на
обществеността в процесите на взимане на
решения.
Пълния анализ вижте тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/bioraznoobrazie-i-gori/
programi#.VHhX2aNA3CY
Устройство на територията и планиране
Като
положителен
факт
можем
да
отбележим включването на управленски
приоритети от ГЕРБ, Реформаторският блок,
НФСБ и Зелените за ограничаване на
безразборното
строителство
по
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Черноморието и планините. Като акценти в
конкретни
области ,
ГЕРБ
планират
структурни промени в Агенцията по
кадастър , а Реформаторите обръщат
внимание
на
необходимостта
от
подобряване
на
управлението
на
отпадъците . НФСБ не са съгласни с
поставянето на 3 5 % от територията на
България в „Натура 2000”, при положение, че
средния процент за европейските държави е
по-нисък. Реформаторите застъпват идеята,
че при строежи трябва да се взимат предвид
интересите на местните общности и
собственици , но изключително само въз
основа на приетите планове. В контраст,
Зелените отстояват нуждата от допитване до
всички граждани по въпроси за защитени
територии и зони от национално и
европейско
значение ,
включително
настояват за правото на граждани да
обжалват
строителни
разрешения
и
устройствени планове, без да е необходимо
да доказват пряк интерес.
В програмите на БСП и ДПС липсват
текстове, свързани с темата. ДПС акцентира
върху туризма като важен отрасъл и върху
нуждата от инфраструктура, която да го
обслужва.
Пълния анализ вижте тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/ustroistvo-na-teritoriata/
programi#.VHhYKqNA3CY
Климат
ГЕРБ смятат, че политиките за опазване на
околната среда са ключови и предлагат две
решения в тази посока – енергийна
ефективност и повишаване на дела на ВЕИ в
крайното потребление на енергия . В
програмата на Реформаторския блок се
говори за темите „енергетика“ и „околна
среда “ , без да са планирани действия ,
свързани с промени в климата. Зелените са
за ревизия на законодателството по
промените в климата, за да се гарантира
постигане на по - висок дял на ВЕИ и
прилагане на най - добрите практики за
нисковъглеродната икономика, базирана на
минимални емисии на парникови газове.
В програмите на БСП, ДПС и НФСБ липсват
текстове, свързани с темата.
Пълния анализ вижте тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/klimat/programi#.VHhYaaNA3CY
Енергетика
Поради важността за икономиката на
страната, енергетиката е силно застъпена
във всички политически програми. Партиите
засягат най-важните в момента теми – Южен
поток (ГЕРБ, БСП и ДПС са „за” при спазване
на
европейските
изисквания ,
Реформаторите и НФСБ са „против”); 5 и 6
блок на АЕЦ „Козлодуй” и изграждането на 7ми блок , ( ГЕРБ , БСП и ДПС са „ за ” ,
Реформаторите
и
НФСБ
подкрепят
удължаване живота на 5 и 6 блок, Зелените са
за намаляване и пълно отпадане на атомната
енергия) и шистовия газ (ГЕРБ, БСП са „за”

Дебат "Биоразнообразие и УТ", 30 септ. 2014 г., Червената къща
запазване на мораториума за добив на
шистов газ, НФСБ са позиция за развитие на
проучванията за добив в Черно море.)
В програмите на няколко от партиите се
засяга темата за необходимостта от
диферсифициране на източниците на
енергия (ГЕРБ, Рефроматори, Зелени), както и
за
децентрализация
на
пазара
(Реформатори, Зелени).
Пълния анализ вижте тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/klimat/programi#.VHhYaaNA3CY
Селски райони
Темата е засегната в програмите на всички
партии, като прави впечатление, че БСП, от
която традиционно очакваме отношение
към населението в селските райони, заявява
като свой приоритет реиндустриализацията
на производството, като не отбелязва цели в
посока
на
развитието
на
селското
стопанство. Позитивно е, че в няколко от
програмите се споменава необходимостта
от приоритизиране и на биологичните и
екологични
производства
( ГЕРБ ,
Реформаторите, НФСБ, Зелените), както и
това , че е небоходимо да бъдат
подпомагани малките стопанства ( ДПС ,
Реформаторите, НФСБ, Зелените). Очаквано,
ДПС слагат акцент на необходимостта от
приемането на нов закон за тютюна и
тютюневите изделия.
Пълния анализ вижте тук: http://www.zelenizakoni.com/tema/selski-rayoni/programi#.VHhZYqNA3CY

Какво си
казахме на
втората серия
дебати
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРАТА СЕРИЯ ДЕБАТИ
МЕЖДУ
ПОЛИТИЦИ ,
ГРАЖДАНИ
И
ЕКСПЕРТИ
Във втората серия дебати по проекта „Да
говорим (на) открито: граждани и политици
в диалог по политиките за опазване на
околната среда “ обсъждахме темите
„Енергетика и климат” и „Биоразнообразие и
гори и устройство на територията”.
В първия дебат участие взеха : Валентин
Николов
( ГЕРБ ) ,
Трайчо
Трайков
( Реформаторски блок ) , Васил Филипов
(НФСБ), Борислав Сандов (ПП "Зелените",
заместен от Владислав Панев към края на
дебата ) и експертите на Сдружение за
изследователски практики Петко Ковачев и
Антоанета Йотова . Валентин Николов и
Трайчо Трайков взеха участие като част от
управленските
екипи ,
работили
по
действащите в момента регламенти и
договори в сектора на енергетиката, но
изказаха и критики към погрешни практики
в управлението му с фокус върху
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икономическия му аспект. Енергетиката бе
разгледана от НФСБ предимно като пример
за непрозрачно управление . Борислав
Сандов говори като експерт , отчитащ
връзката между енергетиката и климата и
отношението им към опазването на околната
среда . Засилен интерес от единични
участници в публиката концентрира дебата
върху темите за цената на тока и шистовия
газ, като за съжаление малцина граждани
успяха да се включат с въпроси. Поради
липса на време не бе развита детайлно и
декларираната като приоритетна от всички
партии тема за енергийната ефективност.
Във втория дебат се включиха : Ивелина
Василева
( ГЕРБ ) ,
Марта
Георгиева
(Реформаторски блок) и Андрей Ралев (ПП
„Зелените”) и експертите на Сдружението
Тома Белев и Стефан Аврамов . Ивелина
Василева, настоящ Министър на околната
среда и водите , застъпи и аргументира
предизборната програма на ГЕРБ, докато
Марта Георгиева разви своя лична програма
с конкретни ангажименти за околната среда,
като кандидат за преференциален вот от
листата на РБ. Андрей Ралев говори като част
от експертния екип на Зелените, готов с
конкретни предложения за законодателни
промени. Впечатление направи факта, че в
повечето случаи позициите и отговорите на
политиците имаха доста допирни точки.
Различията бяха по-скоро по отношение на
конкретика като времеви хоризонт, степен
на необходимост и важност на конкретни
мерки и действия, в случай, че дадената
партия стане част от управлението на
страната.
Съпоставка на различията на партиите по
въпросите, поставени в двата дебата, можете
да видите в приложените таблици .
Въпросите включват:
1. Дебат „Енергетика и климат“:
1.1. Защо (и с колко) ще се повиши цената на
електроенергията?
1.2. Кой ще прекрати участието на България в
проекта „Южен поток”?
1.3. Ще се добива ли шистов газ в България?
1.4. Кога ще се закрият ТЕЦ?
1.5. Ще се развива ли ядрена енергетика?
1.6. Какво да се направи, за да има ефект от
енергийната ефективност?
2. Дебат „Биоразнообразие и устройство
на територията“:
2.1. Кой ще спаси българското Черноморие
от презастрояване?
2.2. Кой ще обяви заменките за държавна
помощ и ще спаси Камчийски пясъци?
2.3. Как да заработят по-добре Дирекциите
на Националните и Природните паркове?

Дебат "Енергетика и Климат", 16 септ., Червената къща

5 спешни стъпки за природата
препоръчаха експертите на
„Зелени закони“ на новия
кабинет
В
програмната
декларация
на
новосформирания коалиционен кабинет
липсват ключовите въпроси , свързани с
екологията и опазването на околната среда.
Вместо тях има неясни общи формулировки,
зад които само може да се гадае какво имат
предвид политиците . Надяваме се , че в
програмите на ресорните министри тепърва
ще бъдат заложени стратегически разписани
мерки , но тезите в първоначалната
програмна декларация не са свързани
помежду си в ясна програма за реформи и
по - скоро включват различни обещания ,
които идват от предизборните програми на
участващите в правителството партии.
От „Зелени закони“ очакваме огласяването
на
конкретните
приоритети
на
министерствата
на
енергетиката ,
земеделието и околната среда , в които
ресорните министри да дадат своите ясни
цели за четиригодишния мандат и най важното – да планират действия, някои от
които са належащи до края на 2014 г.:
1. Обявяване на заповедите за защитените
зони Натура 2000 за местообитанията;
2. Стартиране на процедурата за връщане
на незаконната държавна помощ, раздадена
чрез „заменките“;

3. Обявяване на защитена зона „Рилабуфер “ , с която да се отговори на
констатираната недостатъчност за защита на
птиците и местообитанията на мечка и
главоч в България;
4. Създаване на ефективни органи за
управление на защитените зони от Натура
2000
и
ясно
регламентиране
на
провомощията им;
5. Приемане на кадастрални карти и
други
спешни
стъпки
за
спиране
застрояването
на
Черноморското
крайбрежие.
Експертите разработиха и детайлен анализ
какво
предвижда
правителствената
програма по всяка от 5 - те теми , които
„ Зелени
закони ”
следи :
„ Климат ” ,
„Енергетика”, „Биоразнообразие и гори”,
„ Устройство на територията ” , „ Селски
райони”. Пълния текст можете да намерите
тук: http://www.zelenizakoni.com/novini/5-speshnistpki-za-prirodata-preporchaha-ekspertite-na-zelenizakoni-na-noviya-kabinet-gerb#.VHh_t6NA3CY

ЗЕЛЕНИ ЗАКОНИ, 2 БР., ноември 2014 Г.

4

Автор : Сдружение
практики
www.zelenizakoni.com

за

изследователски

