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ПО ТЕМИТЕ НА „Зелени закони“
1. ТЕМА “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
НЯМА СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМАТА
2. ТЕМА “БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ГОРИ“
НЯМА СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМАТА

3. ТЕМА „ЕНЕРГЕТИКА“
Тема „Енергетика“:
Нашата цел е преодоляване на непосилно високите дългове на държавните енергийни дружества,
отстраняване на рисковете пред сигурността на снабдяването и несправедливите и непрозрачни отношения
между субектите в енергетиката. Ние сме за последователна политика за стабилизиране енергетиката и
вниманието ни е насочено основно към:
· Държавна политика за финансово стабилизиране на енергийния сектор.
·

Държавна подкрепа за Държавна подкрепа развитие на големите български енергийни
инфраструктурни проекти: АЕЦ „Белене“, директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с
доказана икономическа ефективност и спазване на екологичните норми.

·

Държавна политика за създаване на честни и прозрачни търговски отношения потребителите и
топлофикационните дружества чрез заплащане на реалната консумация.

·

Подкрепа за новите технологии в енергетиката – новите технологии в енергетиката използване на
електромобили, акумулиране на електроенергия и развитие на интелигентни мрежи.

·

Удвояване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи – от 250 хиляди на 500
хиляди домакинства.

4. ТЕМА „КЛИМАТ“
НЯМА СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМАТА
5. ТЕМА „СЕЛСКИ РАЙОНИ“
От тема „Земеделие“
Ще приложим цялостен пакет от мерки, пакет от мерки които включват защита на собствеността и ефективно
стопанисване на земята; формиране на ефективни производствени структури и активни мерки за подпомагане
на сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители; увеличаване
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на капацитета за износ на земеделска и преработена селскостопанска продукция; активно държавно
регулиране на базата на общите принципи и механизми на Общата селскостопанска политика (ОСП).
·

Закон за храните. Насърчаване на българските производители на храни, на земеделците и на
животновъдите чрез пакет от специални мерки:

– Наименованието „българско“ може да бъде поставяно само на продукти, произведени в страната, чиято
основна суровина е с произход от България;
– С наименованието „свежи плодове и зеленчуци“ могат да се категоризират само плодове и зеленчуци,
произведени на територията на България;
– В асортимента на търговските вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. задължително да се въведат следните
минимални прагове за произведени в България продукти: 51% плодове и зеленчуци в сезона на
производството им и 30% – извън него, 70% мляко и млечни продукти, 25% месо и месни продукти (без
пилешко), 50% пилешко месо, 75% вино и спиртни напитки;
– Сумите, събрани от санкции за неизпълнение на закона, се събират в Държавен фонд „Земеделие“ и се
използват единствено за подпомагане на български земеделски производители.
· Подпомагане производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на биологичното
земеделие, „късите вериги на доставка“ (т.е. отпадане на многото прекупвачи) и чрез програми,
насърчаващи купуването на продукти, произведени в България.
·

Контрол на „тавана“ на субсидиите по линия на директните плащания за големите стопанства чрез
налагане на система за установяване на допустими разходи и наети лица.

·

Приоритетно финансиране на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството на
овощарството и зеленчукопроизводството база реално произведена продукция (обвързана подкрепа).
Приемане на програма за достъпно поливно земеделие. Под- крепа за производители на тютюн,
етеричномаслени и лечебни култури, които са традиционни за България.

·

Подпомагане кооперирането на малките и средните земеделски стопани – производители и
преработватели.

От тема „Местна власт и регионална политика“:
Наша основна задача е развитието на местното самоуправление. Ще провеждаме цялостна политика на
балансирано развитие на всички региони на страната, на преодоляване на дълбоките регионални различия и
високо ниво на заетост в общините.
· Ускорено приемане на Целенасочената инвестиционна програма за интегрирано развитие на
изоставащите райони в райони България – Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар,
пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
·

Отстояване и развитие на принципите на децентрализацията и субсидиарността в местното
самоуправление.
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·

Преодоляване на порочната практика държавата да прехвърля дейности на общини, без да осигурява
необходимите финанси. За целта да се извърши цялостно преустройство на разпределителните
механизми на държавните трансфери по общини въз основа на принципите за обективност и
равнопоставеност.

В тема „Икономика“
· С цел преодоляване на задълбочаващите се регионални различия ще създадем нови финансови
инструменти, които ще осигурят дългосрочно финансиране на важни ти инфраструктурни обекти чрез
публично-частни партньорства и инфраструктурни облигации от страна на държавата и общините.

