ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА
НА ЗЕЛЕНИТЕ
Избори за 44-то Народно събрание 2017г.

ЧИСТА ПРИРОДА. ЧЕСТНА ПОЛИТИКА

Избери Коалиция „Да България, Зелените и ДЕОС“ с номер 16

МЕРКИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ИЗЛОЖЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ ОБХВАЩАТ
ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ, ДЕЙСТВИЯ И ПОЛИТКИ, КОИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ В
ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА 44-то НАРOДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ
РАЗВИВАТ И ОТСТОЯВАТ.

ЗЕЛЕНИТЕ знаем, че „богата” природа, значи богати хора. Искаме и можем да
превърнем България в „Швейцария на Балканите”. Страна с висок стандарт на
опазване на природата и с висок стандарт на живот !
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РЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО:
Пряка демокрация

●

Предизвикване на национален референдум с подписка на 50 000 избиратели
за необвързваща парламента инициатива и на 100 000 избиратели – за
обвързваща инициатива. Предизвикване на местен референдум с подписка на 4%
от избирателите в съответното населено място. Удължаване на срока за събиране
на подписи от три на шест месеца.

●

Въвеждане на референдум-вето за отхвърляне или потвърждаване на вече
приет от законодателната власт акт като средство за граждански контрол.

●

Отпадане на изискването за кворум участие (избирателна активност) за
задължителност (валидност) на референдумите. Вземане на решение с обикновено
мнозинство на гласувалите на референдум.

●

Въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива (петиция) със
събиране на подкрепа онлайн по модела и при праговете, валидни за вече
действащата у нас Европейска гражданска инициатива. Задължително
разглеждане на инициативата от парламента при постигане на съответния праг.

Прозрачност и контрол

●
Държавата да влезе в контролните си функции – регулаторните органи реално
да защитават правата на гражданите. Публичност на всички заседания и документи
на държавната и общинската администрация.
●

Контрол над институциите. Индивидуална наказателна и имуществена
отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (Министерски
съвет, министерства, държавни агенции, общински съвети и др.).

●
Въвеждане на реално електронно правителство. Безплатен електронен подпис
за граждани и обществени организации. Възможност за електронно гласуване.
Функционални и леснодостъпни здравни, социални, данъчни, правни услуги.
●
Задължителна гражданска квота при оценяването и приемането на членовете
на ЦИК. Пълна равнопоставеност при стартирането на нов изборен процес.
Ограничаване привилегиите на парламентарно представените партии.
Работеща съдебна система

●

Осигуряване на възможността за реален граждански контрол върху
законодателната власт чрез въвеждане на правото индивидуална конституционна
жалба.

●

Реална атестация – оценка на качеството на работата на съдиите по делата.
Стандарти за атестация, които да се прилагат еднакво за всички.

●

Електронно деловодство и реално случайно разпределяне на делата на
съдиите.

●

Съживяване на Института на съдебните заседатели, който дава възможност
на гражданите да участват активно в съдебните производства като участват и в
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състава на органа призван да реши делото- с нова процедура за номиниране и
избор, както и осъвременяване на правомощията им.

●
Осигуряване на ефективна възможност за правна помощ на различните групи
в неравностойно положение.
Вътрешен ред

●

Реформа на системата за допускане и използване на специални
разузнавателни средства (СРС) и гаранциите за защита правата на гражданите чрез
създаване на независима институция по контрола върху използването на СРС.

●

Категорично налагане на презумпцията, че основната дейност на полицията е
защитата на гражданите от насилие и посегателство върху имуществото им.
Недопускане на полицейско насилие и превишаване на правата от полицията
спрямо гражданите.

●

Преработка на законодателството за превенция и контрол върху конфликта на
интереси и закона за лобизма.

ПРЕМАХВАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ, СПРАВЕДЛИВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ. ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА:

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

И

●

Преференции за развитието на екологично отговорна индустрия и зелен
бизнес, биоземеделие, устойчив и алтернативен туризъм, използване на ВЕИ в
домакинствата, енергийна ефективност.

●

Промяна на механизма за формиране на такса смет с цел обвързването му с
количеството генерирани битови отпадъци. Въвеждане на концепцията „Нулеви
отпадъци”, при която всеки елемент на даден продукт може да се използва
повторно след изтичане на полезния му живот.

●

Прекратяване на държавното подпомагане на икономически неефективни и
опасни за здравето и околната среда производства (мини, кариери, ТЕЦ-ове и АЕЦ).
Пренасочване на тези средства към преквалификация на работници от такива
предприятия, както и към програми за стимулиране на предприемачеството.

●
Недопускане на фирми, регистрирани в офшорни зони до участие в
обществени поръчки и проекти, свързани с използването на обществено имущество,
публични средства и природни ресурси.
●

Ефективен контрол с участие на гражданите върху решения на
изпълнителната и местната власт, разработка на политики и законодателни актове,
свързани с развитие на електропреносната и ВиК мрежата, железопътната и
пътната инфраструктура и друга стратегическа инфраструктура. Прозрачност и
публичност при тяхното управление. Регулаторите да служат на потребителите, а не
на едрия бизнес.

●

Гражданска квота в Комисията за защита на потребителите.
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Данъчна система

●

Данъчни и кредитни преференции за иновативни предприятия. Приоритетно
развитие на информационните технологии.

●

По-високи данъци и мита за замърсяващи околната среда производства,
продукти и услуги. Данъчни облекчения за зелени производства и услуги.

●

Премахване
излишната
административна
тежест.
Намаляване
разрешителните режими и административни такси за малкия и среден бизнес.

на

●
Правилата, регулиращи дейността на бизнеса да бъдат съобразени с обема на
дейността, с тенденция за максимално облекчаване на малкия и среден бизнес.
●

Въвеждане на по-строги санкции при нарушаване
законодателство и за безопасност и здраве на работното място.

на

трудовото

Устойчив транспорт

●

Железопътният транспорт – основа на инфраструктурата. Приоритетно
обновяване, модернизиране на жп мрежата и подвижен състав на БДЖ. Включване
на България в европейската високоскоростна жп мрежа.

●

Създаване на стратегии за зелен обществен транспорт, които да включват
мерки за стимулиране на развитието на градския електротранспорт и на
интермодални транспортни центрове. Развиване на водния транспорт по река
Дунав и по Черноморието при строго спазване на екологичните норми.

●

Създаване и прилагане на стратегическа и нормативна база за активно
развитие на велосипедния транспорт. Изграждане и поддържане на адекватна велоинфраструктура.

●

Зелените заявяваме, че чистота на въздуха е водещ приоритет за нас и
основен проблем за всички граждани, затова работим за изготвяне на мерки и
национален план за ограничаване на вноса на автомобилите втора употреба и
създаване на стимули за замяна на автопарка, в допълнение и с мерки за данъчни
стимули и рестрикции в тази област и стриктно спазване на EURO стандартите за
автомобили вклч. и тези втора употреба.

●

Зелените предлагаме данъчни облекчения за
регламентиране използването на автономни автомобили.

електромобили

и

●

Зелените сме за подобряване на функционалността на мрежите от градски
транспорт както и постепенна подмяна на автобусите със електрически автобуси в
градовете с цел да се ограничи нуждата от лични автомобили, изграждането на
нови и свързани велоалеи и развитие на велотуризма и нови свързани
железопътни връзки.

●

Зелените работим на всички нива, за да може контролните органи в тази
област, в т.ч. и местата за технически прегледи на МПС, да заработят
целенасочено, за спазване на нормите за замърсяване и недопускане на
замърсяващи МПС да се движат по пътищата.
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Селско стопанство

•
Стимулиране на местното производство, фермерските пазари и премахване
на пречките пред преките продажби на преработената земеделска продукция и
услуги на крайния потребител.
•

Намаляване на бюрокрацията в земеделието, въвеждане на повече
електронни услуги и дигитализация. Въвеждане на принципа “мобилен офис”, чрез
който експерти и служители на земеделските институции обикалят по график
населените места в селските райони.

•

Подкрепа за биологичното производство и агроекологичните практики,
включително възстановяване плодородието на почвите. Подкрепа за
производството на качествена земеделска продукция. Квота от 10% биохрани за
менюто в детските градини, училища и болници.

•

Осигуряване на съвременни условия за водоснабдяване и канализация, в
изпълнение целите на хилядолетието на ООН, чрез децентрализирани инсталации
и модерни решения. Охрана на земеделската продукция, чрез модерни технологии
и служители на МВР.

•

Промяна на общата селскостопанска политика за следващия планов
период, насочване на субсидиите към секторите с добавена стойност. Приоритетно
подпомагане на малките и средните фермери, които са свързани пряко с живота на
село. Подкрепа за младите фермери и хората, които желаят да се занимават със
земеделие и водят природосъобразен живот в селските райони.

•

Подкрепа за опазването и развитието на традиционните култури, породи и
и отрасли като животновъдство, пчеларство, зеленчукопроизводство и овощарство,
подсигуряващи качествена храна за българските потребители. Поддържане на
национална геномна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и
породи животни.

•

Ограничаване на пестицидите в земеделието и стимулиране използването
на алтернативни препарати и практики. Забрана на неоникотиноидните пестициди,
които имат доказано негативно въздействие върху отглеждането на пчели.

•

Строг контрол върху забраната за засаждане на култури от
генномодифицирани организми (ГМО). Въвеждане на стандарт и етикетиране за
храни и фуражи “Без ГМО”.

•

Подобряване на правната рамка за отглеждане на индустриален коноп и
развитие на производства свързани с него, съответстваща на добрите практики в
ЕС.
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Енергетика и Енергийна независимост. Производство и потребление на
енергия

●

Зелените работим активно за бъдещата децентрализацията на енергийната
система (енергията да се произвежда от хората и крайните потребители, а не от
създадени от държавата монополи), модернизиране на ВЕЦ и МВЕЦ и
приравняването им към високи екостандарти за опазване на биоразнообразието в
реките и въвеждане на стандарти за безопасна експлоатация с оглед живота и
собствеността на граждани, живеещи в близост до тези съоръжения.

●

Зелените ще поставим на дневен ред изготвянето на план за затваряне и
обезвреждане на замърсяващите въглищни ел. централи с внимание и подкрепа за
към работниците и семействата, зависещи от този сектор. Ще създадем
национални доброволни програми за преквалифициране на миньорите и всички
ангажиране в сектора към професии, свързани със зелена икономика и енергетика.

●

Казваме твърдо НЕ на Белене и ДА на ясно заявени и амбициозни
национални цели в контекста на общите Европейски цели за климат и енергетика
за 2030 и 2050г., Парижкото споразумение и предстоящите интегрирани
национални планове за управление на Енергийния Съюз.

●

Зелените ще опростим процедурите по изграждане на ВЕИ, премахване на
дискриминационни такси и данъци изкуствено утежняващи производството на ВЕИ.

●

Активно работим за плавен преход от режим на субсидиране на ВЕИ към
субсидиране на пазарен принцип с партньори като Европейската Инвестиционна
Банка и други чужди и български инвеститори. Това ще спомогне за осигуряването
на достъп до нискорисков капитал (сходно на нивата в централна Европа) за
реализиране на проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ,
подобрявайки тяхната доходност и скъсявайки времето необходимо за
изплащането на началната инвестиция.

●

Ще създадем национална платформа, където по-малки проекти ще могат да
бъдат обединявани в поръчки с цел да се намалят разходите по изпълнението им
и цената на началния капитал. Ще въведем данъчни облекчения за изграждане на
мощности (батерии/капацитет) за съхранение на ток;

Домакинства

●

Зелените работим за справяне с проблема за чистота на въздуха, като
участваме активно при разработване на програми и планове на действия по
общините за постепенно заместването на печките на твърдо гориво с други методи
на отопление спрямо специфичните икономически анализи (печки на палети,
високо ефективни печки, комбинирани ВЕИ решения, термопомпи и др.).

●

Нашата визия и поставени цели целят прилагането на енергийна
ефективност (ЕЕ) за жилищата да е насочена към преструктуриране на
националната програма за ЕЕ в инструмент за задействане на частни инвестиции с
цел да се избегне 100% държавно финансиране на ограничен брои сгради и
нуждаещи се, работа с общините по създаването на ЕСКО компании, които по
общини да отговарят за набирането и подготвянето на проекти, а поръчките за
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изпълнение да се предлагат на национално ниво чрез публична платформа.

●

Вярваме и налагаме обединението на наличните фондове за проекти,
свързани с ВЕИ и ЕЕ в една обща платформа с улеснен и уеднаквен начин за
кандидатстване.

●

Ще изчистим дефиницията за енергийна бедност и ще изведем ясни
критерии за това кой може да бъде квалифициран като енергийно беден или
затруднен клиент, за да може поетапно да бъде осъществена либерализацията на
регулирания пазар и използване на всички възможности за справяне с този
проблем.

Субсидии и помощи

●

Зелените работим за промяна в подхода за подпомогне с енергийни
помощи, в размер десетки милиона лева от централния бюджет всяка година за
използване за закупуване на дърва и въглища. Настояваме за преки инвестиции в
ЕЕ и промяна на горивните източници на тези социално слаби домакинства в
България, което ще доведе до спестяването на десетки милиона лева само за
няколко години и спиране на порочната практика да се използват дърва и въглища
като социални помощи.

КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Зелените работим за цялостна смяна на модела на здравноосигурителната
система. Сегашната е доказала, че не е ефективна и не работи в полза на
пациента.
Приоритети в нормативната база

●

Изработване на национална здравна карта, която да бъде осъвременявана
ежемесечно и реално да показва картината на здравеопазването в страната. Това
означава всеки гражданин да има възможността да види в района, в който се
намира, какви специалисти работят, какви липсват, какви изследвания може или не
може да си направи.

●
Въвеждане на „електронно здравеопазване”, лична електронна здравна карта,
регистрация за лечение, пациентски информационни системи, здравна статистика и
др.
●
Подготовка и въвеждане на „диагностично-свързани групи” като система за
отчитане на дейност и финансиране на здравните заведения, вместо сега
съществуващата система на т.нар. „клинични пътеки”, при които фокуса е почти
изцяло върху едно основно заболяване, а не се проследява цялостното състояние
на пациента.
●

Развитие на извънболничната помощ и програмите за профилактика и
превенция, така че само малък процент от пациентите да се налага да бъдат
хоспитализирани.

●

Равнопоставеност на лечебните заведения при осъществяване на дейността
им и въвеждане на съответстващи изисквания, спрямо обема и функциите на
лечебното заведение.

●

Отпадане на лимитирането на дейностите в болничната помощ и премахване
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на регулативните стандарти, които определят брой или стойност на отделните
видове дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ. Замяната
им с правилата на медицина, базирана на доказателствата, и следователно,
доказана необходимост на назначените медицински изследвания и процедури
според заболяването.

●
Създаване на независима секция в Българската агенция по акредитация,
съставена от членове, избрани с консенсус от практикуващите лабораторни лекари
в страната, работеща по правилата на Европейската асоциация по акредитация
(ЕАА).
●

Обезвреждане на опасните болнични отпадъци и отпадъците от медицинската
дейност да се извършва по съвременни и безопасни технологии и на подходящи
местоположения.

●
Въвеждане на институцията „медицински контрол”, независима от НЗОК, във
всяко едно лечебно заведение. Тези специалисти (завършили медицина и
медицинска администрация, не членове на лекарския съюз)да осъществяват
реалния контрол и защита правата на пациентите спрямо диагностициране,
лечение, отношение и заплащане.
●

Развитие на психиатричната помощ, особено във времената на обществена
криза.

●
Превенцията и борбата с наркоманиите да е поставена на принципа на
правата на човека и хуманността.
●

Развитие на дермато- венерологичните диспансери в страната, които ще имат
за задача да контролират нарастващия брой на полово предавани заболявания.

●

Развитие на специалисти по „Здравни грижи“, които да се занимават с
профилактика, промоция на здравето, здраво образование и семейно планиране.

Здравно осигуряване

●

Законова гаранция, че набраните средства от здравноосигурителните вноски
на гражданите ще бъдат използвани само и единствено за плащания на здравните
дейности, осигурени по ред и закон от доставчиците на тези дейности – лечебни
заведения, лекари и медицински специалисти.

●

Създаване на пряка конкуренция и равнопоставеност между НЗОК и частните
здравно-осигурителни фондове (ЗОФ), възможност за различно от НЗОК здравно
осигуряване. Въвеждане на различни здравни пакети. Възможност за избор на
здравноосигурителен фонд.

●

Гарантиране на поетите ангажименти от държавното управление и
изпълнителната власт, за осигуряване в пълен размер на лицата, задължително
осигурени от държавата, пенсионери, деца и т.н.
Качествена медицина

●

Създаване на национални профилактични програми с цел превенция, ранна
диагностика и съответно ранно лечение на значимите заболявания.

●

Запазване на конкурентното начало, включително и при достъпа до
европейските фондове, касаещи здравеопазването, предназначени за подобряване
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на материалната база, апаратурното обезпечение и опазване на околната среда.
Средствата предвидени за подобряване на материалната база да не надхвърлят
30% от бюджета на болничните заведения.

●

Създаване на съвременни програми за обучение на специализиращите
лекари, съобразени с последните достижения на медицината. Промяна в системата
на специализация и осигуряване на адекватни условия за труд и заплащане за
младите лекари и специализанти. Промяна в съществуващата наредба за
специализации в сферата на здравеопазването.Обвързване на акредитацията на
всяко едно лечебно заведение с броя на специализанти в него.

●

Поради огромния недостиг на специалисти по „Здравни грижи“ ще се създаде
нова система за обучение и стимули за обучаващите се. Увеличаване на броя на
обучаващите се в тази специалност до два пъти повече от броя на обучаващите се
в направления хуманна и дентална медицина.

●
Реално взаимодействие и екипна работа с лечебните заведения от
специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) и общопрактикуващите
лекари.
●

Гарантиране на законното право на труд на лекарите и заетите в
здравеопазването, чрез остойностяване на техния труд в болничната помощ, което
ще осигури справедливо и устойчиво заплащане, предвидимост на кариерното им
развитие.

●

Декриминализация на сортовете коноп и продуктите от него, подходящите за
лечение на широк набор от заболявания.

Спешна помощ

●

Реформа в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Зелените не
можем да приемем състоянието на неравнопоставеност на гражданите според
местоживеенето им.

●

Ангажимент на общините за осигуряване на неотложната помощ, вменена на
общопрактикуващите лекари и заведенията от специализирана извънболнична
медицинска помощ по действащото законодателство. Райониране на центровете
(болниците) за изпращане на спешните състояния по системата – кой е най-близокой да помогне, според компетентността и възможностите.

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО:
Образованието - основен приоритет в политиката на българската държава от
ключово значение за изграждането на икономика на знанието с висока добавена
стойност и потенциал за устойчиво развитие.
Средно образование

●

Модернизация на методите на образование в посока интерактивност,
включеност, взаимодействие, участие, мултимедия и електронни и дистанционни
форми на обучение в съответствие с най-добрите световни практики. Прилагане на
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най-добрите световни практики в насока реформа на методиките на преподаване в
училищата. Планирано преминаване от модел, основан на усвояване на
фактология, към модел, основан на адаптивни и практически умения, целеви
компетентности, ценности, умения за извличане и обработка на информация,
аналитично и критично мислене, функционална грамотност и екипна работа.

●

Достоен учителски труд. Активно разработване на стратегия за мотивация на
учителите в диалог с всички заинтересовани страни. Работа в посока повишаване
обществения престиж и признание на учителската професия. Цялостна промяна на
формирането на бюджета и отношението на държавата към образование и наука.
Привличане на мотивирани и компетентни млади хора чрез повишаване на
заплащането на учителите спрямо техните квалификации и постижения.

●

Ефективна училищна администрация. Намаляване на административната
натовареност на учителите чрез ускорено интегриране на подходящи софтуерни
решения. Повишаване на компютърната грамотност в образователните институции
на всички нива.

●

Диалог с родителите. Повишаване на ролята на училищните настоятелства в
дейността на училищата с активно родителско участие. Въвличането на
родителите и възрастните в образователния процес.

●

Практически насочено образование. Подобряване на кариерното ориентиране
в средното образование чрез създаване на кариерни центрове във всяко учебно
заведение, в които учениците да могат да се консултират с квалифицирани
специалисти. Сериозни стъпки за целенасочено развитие на актуални софтуерни
компетенции на ниво средно образование. По-сериозен акцент върху активното
комуникативно усвояване на чужди езици.

●

Възстановяване на извънкласните и свободноизбираеми занимания по
изкуство, музика и танц с намиране на подходящо финансиране, например от
европейските фондове. Инициативи за връщане на масовия спорт в живота на
децата

●

Засилен акцент върху образованието за развитие, гражданското образование,
институционалната грамотност, аналитичните и комуникационни умения при
участието в дебати и формирането на мнение по публични въпроси.

●

По-задълбочено застъпване в средното образование на темите, отнасящи се
до опазването на околната среда, гражданското общество, държавното устройство,
устойчивото развитие и основните човешки права.

●

Иницииране на широк обществен дебат за промяна в държавната политика на
финансиране на училищата и принципите на формиране на делегираните бюджети.
Висше образование и наука

●

Окончателни промени в модела на финансиране на висшите училища чрез
изместване на основната тежест от броя на записани студенти към оценка на
тяхната професионална реализация, гъвкава компетентност и качеството на
образователния продукт.
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●

Широк дебат с участието на гражданите, държавата, бизнеса, браншовите
организации и всички заинтересовани страни за периодично определяне на
приоритетни и защитени университетски специалности. Адекватно разпределение
на средствата за държавна поръчка в съответствие както с реалните нужди на
икономиката, така и със стратегическите приоритети за развитие на страната и
обществото ни и интереса на обучаемите за повече отвореност и гъвкавост при
професионалната им реализация.

●

Достъпно висше образование. Дискусия в посока оптимален подход за
намаляване размера на студентските такси и осигуряване на достъп до
преференциални нисколихвени студентски заеми.

●

По-активен диалог между бизнеса и академичния състав за актуализиране на
учебните програми и на методиките на обучение, включително с проучване на
добри практики от чужбина.

●

Развитие на България като научно средище с цел изграждане икономика на
знанието и международен престиж. Данъчни облекчения за бизнеса и физически
лица за съфинансиране на научни и иновационни центрове.

●

Подкрепа на младите учени. Иницииране на дискусия за оптимално
използване на механизма за проектно финансиране на научни изследвания в
България. Адекватно финансиране в отделни направления на фундаменталната и
на приложната наука и иновациите.

ЗАПАЗЕНА ПРИРОДА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ОПАЗВАНЕ
НА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА:

●

Ясен ангажимент на държавата към опазването на природните богатства и
биоразнообразието в България. Включване на водите и горите като национално
богатство в Конституцията на Република България.

●

Предприемане на участие в регионални и трансгранични инициативи за
опазване на биоразнообразието като основа за сътрудничество и устойчиво
развитие на Балканите и Европа. Изпълнение на националните ангажименти по
ключови европейски и международни документи в областта на биоразнообразието и
контрол по спазването им.

●

Популяризиране на природното и културното богатство на България и ползите
от опазване на биоразнообразието, защитените територии и зони, и екосистемните
услуги.
Отговорно управление на защитените територии и зони

●

Въвеждане на работеща система – управление и контрол по места и райониза спазване режимите на защитените територии и зони, и разпределяне на
отговорностите и ефективно участие на различните заинтересовани страни в
управлението на защитените зони и територии.

●

Създаване на Агенция за защитените територии и зони, която да координира и
направлява дейностите по управление, мониторинг и участие на различните
собственици и други заинтересованите страни.
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●

Популяризиране на ролята за защитените зони и територии. Подобряване на
Националната система за мониторинг на биоразнообразието.

●

Издаване на заповеди за обявяване на всички защитени зони с ясни цели на
опазване и режими, приоритетно за зоните по Черноморското крайбрежие и
морската акватория.

●

Подпомагане и разширяване на дейността на дирекциите на националните и
природните паркове в България и Асоциацията на парковете в България.

●

Обявяване на нови природни/биосферни паркове с участието на местните
заинтересовани страни за стимулиране дейностите по опазване на околната среда
и подобряване на социално-икономическите условия за живот в близост до
защитени територии.

●

Привличане на природосъобразни инвестиции, включително и за развитие на
екологичното образование и наука.

Спиране на незаконните
местообитания

строежи

и

възстановяване

на

увредени

●

Спиране застрояването на Черноморското крайбрежие и обявяване на парк
Българско черноморско крайбрежие, който да защитава крайбрежните
местообитания и пейзажите, и да създава условия за устойчив туризъм. Забрана за
дънното тралене в българската акватория на Черно море.

●

Координирани действия на държавата с участие на граждански групи, НПО и
отговорните министерства и институции за по-голяма прозрачност и независимост
при издаването на екологични оценки(ЕО), оценки за съвместимост(ОС) и оценки за
въздействието върху околната среда(ОВОС).

●
Възстановяване на давността на решенията по ОВОС и ЕО без възможност за
удължаване, задължително публикуване на цялата документация по процедурите
ОВОС, ЕО и ОС и водене на единен регистър на издадените решения на
национално ниво.
●
Разработване на национална методика за провеждане на ОС, включително
и на оценка на кумулативния ефект от инвестиционни предложения, планове и
програми върху състоянието на природните местообитания и видовете в
защитените зони. Въвеждане и прилагане на ръководни документи на Европейската
комисия, свързани с устойчивото земеползване, вятърната енергия и неенергийната
добивна промишленост в и около зони от мрежата Натура 2000.
●

Прекратяване на концесионни договори, които увреждат природното и
културното наследство, здравето на населението и икономическите интереси на
държавата.

●

Изменение на Закона за устройство на територията така щото екологичните
решения, да се взимат в предвид при строителния контрол

●

Забрана на застрояването на 2 км от бреговата ивица на дивите плажове чрез издаване на действащи заповеди за зоните от НАТУРА 2000, приемане на
неприети в предишните парламенти предложения за изменение на закона за
черноморието. 80% от Българите казват „Да” на спиране на застрояването на
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Черноморието и „дивите плажове”(Иракли, Кара дере, Корал и др.) – досега 100%
от правителствата обслужват мафията и строителството започна отново.

●

Отразяване на черноморските дюни в кадастъра.

●

Издаване на заповедите за защитените зони от НАТУРА 2000 с реални и
действени природозащитни режими, гарантиращи едновременно опазване на
природата, създаване на ясни административни правила за всички и намаляване
на административните процедури. Създаване на работеща система за управление
на зоните от НАТУРА 2000.

●

Недопускане застрояването и изсичането на горите в Националните паркове
Пирин и Рила и на най-стария парк на Балканите – Природен Парк Витоша. Отмяна
на противозаконното решение на служебното правителство за одобряване на
„актуализирани” планове за управление на тези паркове без екологична оценка.
Така ще гарантираме спазването на закона и международните норми, но и
запазването на това ценно природно наследство за поколения българи след нас.

Финансиране на опазването и осигуряване на поминък в защитените зони и
територии

●

Повишаване на финансовите стимули за собствениците, които опазват или
отговорното стопанисват обекти и територии, попадащи в защитени зони и
територии.

●

Разработване и прилагане на рамка за финансиране на дейностите в
Националната екологична мрежа, включително защитените зони и територии.

●

Качествено планиране на агроекологичните мерки и компенсаторните мерки
по Натура 2000 в Програмата за развитие на селските райони, както и подобряване
на административното управление на програмата от страна на Министерство на
земеделието и храните.

●

Популяризация на мрежата Натура 2000 и ползите за селските стопани от нея.

●
Подкрепа на дейността на гражданските групи и НПО, работещи за
природосъобразно развитие на селските райони и екологично земеделие.
Създаване на рационална система и практическа методика за остойностяване на
екологичните услуги на национално, регионално и местно ниво, съобразени с
конкретните условия в България.
Опазване и устойчиво ползване на горите

●

Намаляване на ползването на дървесина от държавните гори до нивата от
2005 г. Възстановяване на стопанската самостоятелност на горските стопанства и
закриване на междинните звена – регионалните предприятия.

●

Сертифициране на всички държавни и общински гори по утвърдени
международни стандарти, които гарантират запазването на екологичната роля на
горите и едновременно позволяват природосъобразно производство на дървесина.
Стимулиране на частните собственици на гори, сертифицирани по такива
стандарти.

●

Изискване за сертификация на хартия и дървесни продукти при доставки за
14/15

администрацията, плащани с публични средства.

●

Опазване на горите от прекомерни сечи и кражби чрез засилване на
държавния контрол в горите, изваждане на търговците от горите и замяна на
горскостопанските планове с планове за управление с цел постигане на
равнопоставеност
на
икономическите,
социалните,
рекреационните
и
природозащитните функции на горите. Краткосрочното концесиониране на гори,
които израстват за повече от 80 години е престъпление – стопанисването на
държавните гори следва да става чрез изкарване продажба на добитата дървесина
от централни складове и чрез електронни търгове.

●

Необходимо е провеждане на програма за нулева толерантност към
„робските” условия на труд в горския сектор премахващи лоялната и пазарна
конкуренция в сектора и добавената му стойност за местната икономика и налагане
спазването на строги изисквания към условията на труд в сектора.

●

Безсрочно възстановяване мораториума за износ на необработена дървесина
от държавните гори премахнат с „псевдопазарни аргументи” и водещ до износ на
природни ресурси на дъмпингови цени поради занижените производствени,
екологични и социални изисквания в страната ни.

●

Завършване екологичната сертификация на държавните гори. Въвеждане на
данъчни облекчения за частните собственици, сертифицирани по такива стандарти
с цел спазване строги екологични правила при добива на дървесина.

●

За да се прекрати корупцията, назначенията, неспазването на правилата е
необходим граждански контрол на всички нива и пълна прозрачност, включително
на спазването на правилата за екологична сертификация и опазването от изсичане
на определените, като вековните стари гори. Следва да има независима агенция по
горите към МС за независим контрол в горите, въвеждане на принципа
„замърсителя/нарушителя” плаща в противовес на принципа за платимост на
„глобите”, пълна инвентаризация на горите и пълна прозрачност и достъпност на
цялата информация с помощта на „електронното правителство”.
Опазване на водите и управление на риска от наводнения

●
Въвеждане на интегрирано управление на водите, което съчетава
екологичните изисквания, социалните нужди, икономическа обоснованост и
обществено участие.
●

Комплексни мерки за пълно и ефективно прилагане на законодателството за
опазване и устойчиво ползване на водите. Качествено планиране и финансово
подплатено изпълнение на плановете за управление на речните басейни и други
стратегически и планови документи в областта на водните ресурси и ВиК
инфраструктурата.

●

Забрана за добив на инертни материали от речните корита.

●

Изясняване на собствеността и отговорността по
съоръженията за борба с риска от наводнения и язовирите.

●

управлението

на

Рехабилитация и модернизация на съществуващите пречиствателни станции
за питейни води (ПСПВ), ускорено и приоритетно изграждане на нови типови
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пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) за населени места над 10 000
еквивалент жители, а също така и проектиране на ПСОВ за малки населени места,
осигуряващи възможност за избор на природосъобразни алтернативи с ниска
себестойност (биологично пречистване и др.).

●

Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) за мВЕЦ, както и преразглеждане на издадените разрешителни за мВЕЦ, с
цел защита на планинските екосистеми. Пълно спиране на строителството на ВЕЦ
в НАТУРА 2000.

●

Въвеждане на автоматичен дистанционен контрол на екологичния минимум в
реките под водохващанията, данните от който да са достъпни за широката
общественост чрез интернет.

●

Създаване на национален център за управление на водите в реално време.

●

Финансиране на реални комплексни мерки за превенция основани на:
опазване на горските екосистеми във водосборите от изсичане, възстановяване
неестественото разливане и меандриране на речните русла, дигиране
незастроените територии, картиране на заливаеми територии

●

Преоценка на изградените язовири по отношение използването им за
намаляване на щетите от наводнения.

●

Създаване и прилагане на Национална стратегия за рационално усвояване на
потенциала на минералните води. Въвеждане за специализиран закон, позволяващ
използването на свободните дебити от минерални води за битови и рекреационни
нужди на местното население.

●

Засилване и прекратяване на незаконния добив на инертни материали от
речните русла.

Управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите

●

Възприемане на стратегия за „Нулеви отпадъци” (комбинация от повторно
използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране на отпадъци, с
индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на
опаковките) на държавно, областно и общинско ниво, при взаимодействие с
местната администрация, бизнеса и гражданското общество.

●

Противопоставяне на всички опити за внос и износ на отпадъци и лобиране
на международно ниво всяка страна да е отговорна за обработването на
отпадъците си.

●

Забрана за изгарянето на отпадъци и техни производни (RDF). Незабавно
спиране на планирането, строежите и експлоатацията на инсталации за изгаряне
на отпадъци (инсинератори) и производство на RDF.

●

Преобразуване на процеса на изграждане на регионални депа за битови
отпадъци в процес на внедряване на мерки от горната част на йерархията за
управление на отпадъците в ЗУО, при отчитане на целите за постигане на нулеви
отпадъци. Ускорено премахване и рекултивация на нерегламентираните сметища.
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●

Задължително въвеждане на територията на цялата страна на работеща
система за разделно събиране на битови, медицински, органични и строителни
отпадъци при източника на тяхното генериране – както в бита, така и в
производствените и търговските обекти.

●

Въвеждане на опаковки за многократна употреба и поетапно елиминиране
на опаковките за еднократна употреба, особено на тези, които не могат да се
рециклират. Нормативни мерки против „опаковка в опаковката” и „малък продукт голяма опаковка”.

●

Въвеждане на система за заплащане на такса смет, базирана на
изхвърляното количество отпадъци, с цел стимулиране на гражданите за активно
участие в системата за разделно събиране.

●

Създаване на стимули за гражданите и за административни, търговски и
промишлени организации да събират разделно отпадъците си (намаляване на
такса смет и др.).

●

Въвеждане на финансови стимули за фирми, които използват за суровина
отпадъци на други фирми или битови отпадъци, или ги предоставят на други
фирми за преработка.

●

Въвеждане на законодателни промени и механизми за осъществяване на
принципа за разширена отговорност на производителя (замърсителят плаща), чрез
които бизнесът да бъде стимулиран финансово да произвежда, внася и
разпространява продукти и услуги, отпадните елементи от които са добре
пригодени за поправяне и повторна употреба, рециклират се на 100% и са
нетоксични, както и да прилага процеси и технологии на производство, изключващи
промишленото замърсяване на въздуха, водите и почвите, като същевременно
осъществява отворен диалог с обществеността.

●

Въвеждане на „зелено” обучение на децата, студентите, гражданите,
бизнеса и администрацията за същността и начините за устойчив начин на живот и
Кръгова икономика, както и за добрите практики и постигането на целите на
стратегията „Нулеви отпадъци”

Оценяване на чистата природа като източник на екологични услуги чрез

●

Създаване на рационална система и практическа методика за
остойностяване на екологичните услуги на национално, регионално и местно ниво,
съобразени с конкретните условия в България.

●

Вкарване в действие на политически и медийни инструменти за
популяризация на екосистемните услуги, зеления бизнес, зелените обществени
поръчки, зеленото счетоводство и екосъобразния растеж, повишаване на
информираността на гражданите и създаване на положителна обществена
представа за ползите от тях.
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Опазване чистотата на въздуха в градовете

●

Оповестяването на обществеността чрез медиите появата на
наднормени замърсявания на атмосферата в населените места следва да стане
задължение на органите по околна среда и да не се прави само при поява на така
наречените „алармени прагове”.

●
Следва да се намали един от основните източниците на фини прахови
частици в големите градове, през зимния сезон: отоплението на въглища и дърва.,
чрез въвличане на европейско финансиране;
●

Необходими са мерки за намаляване на запрашеността през сухия сезон,
чрез поддръжка чистотата на уличната мрежа и чрез стриктен контрол на
замърсяването от строителните площадки, като и за решаване и на двата
проблема са необходими законодателни мерки;

●

Икономически стимули за намаляване на парка от дизелови МПС
причиняващи замърсявани с фини прахови частици през цялата година
Промишлени замърсявания – превенция и рекултивация

●

Премахване на принципа за „платимост” на глобите и въвеждане на
принципа „замърсителя плаща” при определяне на размера на санкциите при
промишлени замърсявания.

●

точки.

Изготвяне на обществено достъпна база данни за екологично “горещи”

●

Премахване на нерешените проблеми със стари замърсявания в минната
промишленост на основаната на принципа „замърсителя” плаща, като отговорни са
собствениците на замърсените/замърсяващите територии.

●

Ограничаване на вредните въздействия от климатичните промени.

●

Отстраняване на административните пречки пред развитието на малки ВЕИ
мощности в урбанизираните територии и формиране на енергийно независими
общности (райони, общини, населени места, квартали или сгради).

●

Бързо въвеждане на финансови стимули и данъчни облекчения
подобряване на енергийната ефективност на икономиката и домакинствата.

за

●

Подобряване на информираността на гражданите за проблемите, свързани
с изменението на климата.

●

Внедряване на агроекологични и агротехнически решения, свързани с
приспособяването на селскостопанските практики към климатичните промени.

●

Окуражаване на употребата на местни продукти с цел намаляване на
парниковите емисии, свързани с транспорта на стоки.
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПЛАНИРАНЕ

●

Предоставяне правото на граждани, граждански и професионални сдружения
да обжалват строителни разрешения и устройствени планове, без да е необходимо
да доказват пряк интерес.

●

Преработка на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и произтичащите от
него наредби, с пряко участие на всички заинтересовани страни и привеждането му
в съвременен и работещ закон, съобразен с европейските стандарти.
ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

●
Строги изисквания за запазване на паметниците на културата и разработка на
активна стратегия за финансирането на възстановяването им.
●

Запазване статута на архитектурните резервати. Оценка и разработка на
мрежата от архитектурни резервати и обекти на световното историческо
наследство.

●

Акцент върху развитието на местните занаяти и традиции.

●

Развитие и стимулиране на културния туризъм чрез разработване на
атрактивни информационни материали, национални и регионални туристически
продукти и др.

●

Въвеждане на добри практики от световния опит при управление на
туристическите локации с висок културно-исторически потенциал. Интегриране на
новите технологии в управлението на културните паметници и повишаване бюджета
за култура.
ФИНАНСИ И БАНКОВА СИСТЕМА

●
Незабавно предприемане на стъпки за присъединяване на България към
Европейския банков съюз, което ще подобри регулацията на търговските банки.
●

Приемане на европейското банково законодателство, в частта за изплащане
на гарантираните банкови депозити, в срок от 20 дни от спирането на достъпа на
вложителите до собствените им пари.

●

Отказ от приемане на извънредни закони за всяка фалирала банка.

●

Намаляване на тавана на таксите, събирани от фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване.

●

Публична продажба на минимални пакети от държавните дружества на
фондовата борса, с цел по-голяма прозрачност и контрол върху техните сделки,
както и набиране на допълнителни средства в Сребърния фонд за пенсионно
осигуряване
●
Въвеждане на пределни такси за различните банкови услуги. Нулева такса за
предсрочно изплащане на кредити. БНБ да бъде ефективен регулатор на
търговските банки и да следи да не се нарушават правата на клиентите им.
●
Изземване на активи на кредитополучатели само след съдебно решение. При
обезпечени банкови кредити – отговорността на кредитополучателя да бъде само
до размера на обезпечението. Въвеждане на финансов омбудсман.
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ЧИСТА ПРИРОДА. ЧЕСТНА ПОЛИТИКА

Избери Коалиция „Да България,
Зелените и ДЕОС“ с номер 16
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