Промяна на политиките
за Балкана и за хората в България

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото
развитие на селските райони“

Проектът се изпълнява от 5 български НПО, 4 швейцарски НПО
и държавна агенция към МЗХ

БЮДЖЕТ :

4 790 000 швейцарски франка, от които:
• 4 200 000 швейцарско финансиране
•
590 000 българско съ-финансиране

Проект „За Балкана и хората“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да демонстрира връзката между опазването на биоразнообразието
и икономическото развитие на селските райони в териториите с висока природна
стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността.

СПЕЦИФИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО РАБОТИХМЕ:
1. Създаване на правни механизми и инструменти за устойчиво ползване на
териториите с висока природна стойност
2. Повишаване на доходите на местния бизнес и местните общности от устойчиво
използване на териториите с висока природна стойност.
3. Подобряване на политиките за дългосрочно опазване на териториите с висока
природна стойност.
4. Обвързване на политиките за устойчиво използване на териториите, дългосрочно
опазване на природата и повишаване на доходите на местните общности.
5. Повишаване на разбирането за важността селските райони да се развиват устойчиво
и с опазена природа.
.

Проект „За Балкана и хората“

Какви механизми за въздействие използвахме:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработване на становища и предложения;
Участие в работни групи, консултативни и експертни съвети;
Участие в работата на парламентарни комисии;
Срещи с политици: Президент, Председател на НС, Премиер, министри и др.;
Организиране на обучения;
Организиране на обмяна на опит в чужбина;
Демонстрации на добри примери
Информационни кампании
Журналистически турове
Он-лайн кампании и кампании в социалните мрежи
Открити дни, Пазари, Представяния
Шествия и протести

Проект „За Балкана и хората“
.

В каква среда работихме 5 години?

• 3 редовни
правителства
• 2 служебни
правителства
• 3 Народни събрания
• 2 президента
• 5 години черен ПР

КАКВО УСПЯХМЕ ДА ПРОМЕНИМ?

Само част от това което направихме

Наредба 26
за директни доставки
Участвахме със свои
предложения в три
изменения на наредбата
за да се даде шанс на
българските
животновъдни ферми да
преработват част от
продукцията си във
фермите при облекчени
условия и да я продават
директно на краен
потребител

НАРЕДБА № 44 за
ветеринарномедицински
те изисквания към
животновъдните обекти
Предложихме и се прие
изменение което позволи
по-лесна регистрация на
животновъдните обекти
и съвместно отглеждане
на различни видове
животни в един обект

НАРЕДБА № 4 ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА
СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД
Участвахме в
разработването и
изменението и с цел да се
позволи регистрация на
кланичен пункт и транжорна
за месо във фермата.

Въвеждане на схеми и
мерки за подпомагане
на животновъдството,
преработката във
фермата и директните
продажби на ПРСР 20142020.
Въведено подпомагане
на биологично
отглеждани животни
(едри и дребни
преживни – говеда, овце,
кози, биволи) по Мярка
11 .

За последните три години броят на
биологичните животновъдни ферми се
увеличи три пъти (от 18 до 60 в момента).

Въвеждане на схеми и
мерки за подпомагане
на животновъдството,
преработката във
фермата и директните
продажби на ПРСР 20142020.
Въвеждане на Мярка
„Хуманно отношение“, за
подпомага не отглеждането
на едри и дребни преживни
животни на пасища
(минимум 180 дни годишно)
и обори с повече място за
животните с дворчета за
разходка.

Въвеждане чрез
подмярка 4.2.на
възможност за
финансиране на
преработка на
продукция, вкл. и
проекти за преработка на
животински продукти по
Наредба 26
Въвждане на Мярка 16
„Сътрудничество“предви
ждаща финансиране на
проекти за къси вериги
на доставки и фермерски
пазари.
Одобрена е държавна помощ, която финансира 50%
от разходите за изграждане на обект да преработка
и закупуване на търговско оборудване за преработка
във фермата и директни доставки.

Успяхме да променим
Програмата , така че
изплащането на
компенсаторни
плащания по
Направление 10.1.4.
Традиционни практики за
сезонна паша
(Пасторализъм) вече е
директно обвързано със
спазване на режимите и
нормите за паша в
националните паркове.

Доброволни механизми
за опазване на
природата и устойчиво
ползване
Създадохме и
приложихме 4
доброволни схеми за
плащания за
екосистемни услуги в
Природните паркове
Българка, Врачански
Балкан и Западна Стара
планина.

Дунавски
заливни гори
Проблем: С изменение Наредба № 7 /2003 г.
на МРРБ по искане на МЗХ в края на 2012 г. се
увеличава сервитута на дигите по река Дунав
до цялата територия между дигите и реката.
Така дигите са заплашени от вредното
въздействие на реката, а брега ще бъде
изцяло оголен от дървесна растителност.
Цел: Опазване на заливните крайбрежни гори
на река Дунав от пълно изсичане
Вид на въздействието : Анализ на промяната
на нормативния акт. ГИС оценка на
въздействието. Работна среща на 28.01.2013 г,
Среща с министърът на земеделието и
храните и министъра на регионалното
развитие и благоустройството на 30.01.2013г. .
Работни срещи с ИАГ и НСЗП. Кампания в
социалните мрежи и медиите.
Резултат от въздействието – Отмяна на
изменението в чл. 68, ал.1,т.5 от Наредба
№7/2003г и спасяване на 4 000 ха крайречни
дунавски гори.

Дюни
Проблем : Продажба и заменки на дюни.
Неотразяване на дюните в кадастралните
карти. Застрояване и унищожаване на
дюни.
Цел : Опазване на дюните
Вид на въздействието: Кампания за
опазване на дюните. Среща с министър
председателя и министрите на ОС, РРБ и
ЗХ. Разработване на предложения за
промени на закони. Участие в
парламентарни комисии .

Резултат от въздействието : Промени в
ЗУЧК (ЗИД в бр. 27/2013 г) включително
изменения в ЗГ, ЗОЗЗ, ЗБР, ЗКИР.
Въвеждане на забрана за строителство
върху дюни,забрана за сделки с дюни
държавна собственост. Задължение за
отразяване на дюните в кадастралните
карти и регистри. Създава се определение
за дюни.

Черноморски
бряг
Проблем : В кадастралните карти и в
КВС не са отразени зони А и Б от ЗУЧК,
което води до непозволено
застрояване
Цел: Отразяване на зони А и Б от ЗУЧК в
кадастралните планове и КВС
Вид на въздействието: Среща с
министър председателя и министрите
на ОС, РРБ и ЗХ. Разработване на
предложение за промени на ЗУЧК.
Участие в парламентарни комисии по
предложенията.
Резултат от въздействието : С промени
в ЗУЧК (ЗИД в бр. 27/2013 г) се създаде
задължение границите на зоните А и Б
да се отразят в кадастралните карти и
КВС.

Биосферни
паркове
Проблем : Недостиг на средства и усилия
от държавата за прилагане на Севилската
стратегия щеше да доведе до загуба
статута на биосферни резервати на 14 от
общо 16 такива
Цел : Запазване статута на биосферните
резервати у нас
Вид на въздействието: Участие в
Националния комитет за биосферните
резервати. Разговори със
заинтересованите общини, МОСВ и ИАГ.
Подпомагане на процеса за попълване на
номинационните формуляри за
Биосферните паркове Централен Балкан и
Узунбуджак
Резултат от въздействието : подготвени са
номинационни формуляри за два
биосферни парка включващи досегашните
резервати Боатин, Джендема, Стенето,
Царичина и Узунбуджак, на обща площ от
450 000 ха. Подпомогнат е процеса за
Бистришко бранище.

Защитен
ландшафт
Проблем : В България липсва практика
за опазване на ландшафта
Цел : Създаване на модел за опазване
на ландшафта чрез общите
устройствени планове
Вид на въздействието: Разработване на
доклад за правната рамка за опазване
на ландшафта. Пилотно прилагане чрез
разработване на предложения за
Защитен ландшафт обхващащ връх
Звездец в общините Горна Малина и
Ботевград. Провеждане на срещи и
участие в обществено обсъждане на
ОУП на Горна Малина. Защитения
ландшафт обхваща гори във фаза на
старост и съществуващи защитени
местности в прохода Арабаконак.
Резултат от въздействието : Община
Горна Малина ще включи в Защитения
ландшафт в ОУП. Има съгласие и от
кмета на Ботевград.

Тралене в
Натура 2000
Проблем : В България се извършва
незаконно тралене и драгиране за добив
на бяла мида под шапката на разрешеното
тралене с бим тралове. Тези действия
увреждат в значителна степен дънния
субстрат на пясъчното дъно и унищожават
средата за размножаване на много морски
обитатели.
Цел : Спиране на всякакво тралене в
Натура 2000 мрежата
Вид на въздействието: Проучване на
получени сигнали. Разработване на
предложение за решаване на проблема и
внсяне на предложение на ВЕЕС на МОСВ
Резултат от въздействието : В края на 2016
МС прие Морска стратегия и с Програма от
мерки с период на действие 2016-2021 г.В
нейното становище за ЕО е включена
забрана за тралиране и драгиране в
Натура 2000 защитените зони.

Върхове за
продан
Проблем: На третия национален търг на държавни
земеделски земи се обявяват за продажба имоти
в защитени територии и защитени зони, както и
върховете Ком и Миджур от Западна Стара
планина, връх Богдан от Средна гора, ливадите
Куртово в Рила планина, билните пасища и
върховете Шапка, Църни камък и Кулиците в
Осогово
Цел: Спиране на продажбата на публична
държавна собственост попадаща в защитените
територии и ключови ливади и пасища от Натура
2000
Вид на въздействието : събиране на данни, ГИС
анализ. Кампания. Срещи с МОСВ и МЗХ за
изключване на имотите в ЗТ и ЗЗ. Разработване на
предложения до МЗХ.
Резултат от въздействието – С писмо на МЗХ над 40
000 декара пасища и ливади в Натура 2000
защитени зони са изключени от търга вкл, имотите
на Защитени местности Чупренски буки (БЗ
Чупрене) , Миджур, Чаирите, Бургаски солници (БЗ
Атанасовско езеро) , Река Веселина, Зелени рид
(БЗ Църна река) , Невида (БЗ Богдан)

Светлина върху
плановете за
урбанизиране
Проблем : Общите и подробни
устройствени планове са скрити от
очите на обществеността, което
позволява незаконни поправки или
действия

Цел : Осигуряване на публичност на
предложените и приети ОУП и ПУП
Вна въздействието: Среща с министър
председателя и министрите на ОС, РРБ
и ЗХ. Разработване на предложения за
промени на закони. Участие в
парламентарни комисии по
предложенията.
Резултат от въздействието : С промени
в ЗУЧК (ЗИД в бр. 27/2013 г) бе изменен
и ЗУТ, с което общините са задължени
да публикуват проектите и приетите
общи и подробни устройствени
планове на интернет страниците си.

Правна сигурност
за природата
Проблем : Институции се произнасят на
базата на приети становища и решения
издадени по реда на ЗООС и ЗБР в
рамките на процедури по ОВОС, ЕО и
ОС независимо, че самите становища и
решения все още се обжалват по
административен или съдебен път.
Цел : Осигуряване на правна сигурност
за опазване на природата и стабилност
на административните актове
Вид на въздействието: Среща с
министър председателя и министрите
на ОС, РРБ и ЗХ. Разработване на
предложения за промени на закони.
Участие в парламентарни комисии по
предложенията.
Резултат от въздействието : С промени
в ЗУЧК (ЗИД в бр. 27/2013 г) бяха
изменени ЗООС и ЗБР с цел решенията
и становищата в тях да произвеждат
последствия едва когато са влезли в
сила.

Кумулирането
улеснява
Проблем : Годишно в структурите на МОСВ се
издават над 14 000 акта свързани с
производства по ЗООС и ЗБР основно касаещи
процедури в горското и селско стопанство,
устройството и строителството. Липсата на
методика за оценка на тяхното кумулативно
въздействие води както до заплахи за
околната среда и биоразнооразието, така и до
затрудняване на гражданите и институциите
Цел : Намаляване на въздействието от
липсващата методика за кумулиране на
въздействието и затрудняването на
гражданите и институциите
Вид на въздействието: участие в работни
групи и работни срещи на ИАГ и МРРБ з а
подготовка на нормативна база. Работа в
парламентарните комисии . Кампанията е
насочена към увеличаване на броя на ОУП и
въвеждане на областно горскостопанско
планиране, което да ограничи процедурите по
ЕО и ОС само на ниво ОУП и ОГСП, като по този
начин се освободят последващите ПУП и
горскостопански планове и програми от
процедиране по ред а на ЗООС и ЗБР
Резултат от въздействието : Промяна на ЗУТ и
задължаване на общините да разработят ОУП.
Въвеждане на областното горско планиране в
закона за горите и НАРЕДБА № 18 от
07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в
горските територии .

Вековни гори
Проблем: Изсичане на вековните гори в
Натура 2000, провеждане на 100 % санитарни
и възобновителни сечи в защитените
територии и липса на кохерентност в
националната екологична мрежа
Цел: Опазване на 10 % от горите в Натура 2000
мрежата като острови на старостта
Вид на въздействието : Разработката на
Режими за устойчиво стопанисване на горите в
НАТУРА 2000 от АПБ през 2008 година и
последващото им одобряване от ИАГ и НСБР и
включването им в нормативната база даде
основание в рамките на проекта да се
представят предложения за засебването на 10
% процента от горите в Натура 2000 мрежата
като Гори във фаза на старост. В рамките на
проекта бяха дадени предложения и изказани
становища по предложенията на Държавните
горски предприятия.
Резултат от въздействието – 109 300 ха ГФС
бяха обявени със заповед на министъра на
земеделието и в тях не могат да се извършват
стопански дейности

Екосистемни
услуги от горите
Проблем : Основното ползване което се
отчита в горското стопанство е ползването
на дървесина. Горите осигуряват
жизненозначими нематериални услуги,
които се отчитат слабо при управлението
им и не се включват в горската икономика.
Цел : Диверсификация на източниците за
приходи в горското стопанство и
включване на екосистемните услуги в
горската нормативна база и икономика.
Вид на въздействието: участие в работни
групи на ИАГ за подготовка на нормативна
база. Работа в парламентарните комисии.
Образователна кампания за значението и
отчитане на екосистемните услуги при
управлението на горите
Резултат от въздействието : Включване на
екосистемните услуги от горите в закона за
горите, НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските
територии и разработване на
предложение за Наредба за обществените
екосистемни ползи от горите

Повлияхме и на:
•

Закон за горите, Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за
биологичното разнообразие, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за туризма,
Закон за лова и опазването на дивеча, Закон за концесиите, Закон за спорта, Закон за устройство и застрояване на Столична
община,

•

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г.за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони , Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на
защитени зони, Наредба № 8 за сечите в горите, Наредба за определяне на обезщетенията за възмездни обществени екосистемни ползи от
горските територии по реда на чл. 249, ал. 8 от Закона за горите, Наредба № 18 от 07.10.2015 за инвентаризация и планиране в горските
територии, Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход, Наредба № 44 от 10 юни 2016 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Наредба
№ 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове,
тяхното транспортиране и пускане на пазара, Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в
защитени територии - изключителна държавна собственост, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове, Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

•

Правилник за дейността на Висшия експертен екологичен съвет, Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети,
Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Русенски лом", Устройствен правилник на ДПП „Витоша“, Устройствен правилник на ДПП
„Беласица“, Устройствен правилник на ДПП „Рилски манастир“, Устройствен правилник на ДПП„Странджа“, Устройствен правилник на ДПП „Сините
камъни“, Устройствен правилник на ДПП „Златни пясъци“, Устройствен правилник на ДПП «Шуменско плато“, Устройствен правилник на ДПП „Персина“,
Устройствен правилник на ДПП „Врачански Балкан“, Устройствен правилник на ДПП„Българка“,
Програмата за развитие на селските райони , Оперативна Програма „Околна СРЕДА“ ,Актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ за
периода 2015-2024, Проект за План за управление на Национален парк Пирин, Проект за актуализация на Плана за управление на НП „Рила“ за периода 2012024 г, План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ), План за управление на риска от
наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021 г., План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в
Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски район (ЗБР), План за
управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски (ИБР) за периода 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски
район (ЧР) за периода 2016-2021 г., План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район (ДР) за периода 2016-2021 г., Морска стратегия на
Република България с Програма от мерки с период на действие 2016-2021 г., План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски
район за басейново управление (ИБРБУ) 2016-2021 г., Интегрирана транспортна стратегия (ИТС) в периода до 2030 г., План за управление на НАционален
парк „Централен Балкан“, План за управление на Природен парк „Беласица“, План за управление на Природен парк „Българка“, Стратегическия план за
развитие на горския сектор 2014-2023г., Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г.

•

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ОБЕКТИ

35 ферми произвеждат
млечни продукти,
6 ферми произвеждат
мед и пчелни продукти,
3 ферми произвеждат
кокоши и пъдпъдъчи
яйца
1 ферма предлага
охладено заешко месо
2 животновъдни ферми
8 туристически бизнеса
3 производства – пчелни
основи, сладка и кори за
баница

Биволско мляко

Средна цена – собствена
преработка и директна продажба

3,78 лв./л.

Средна цена – продажба на
мандра + преработка и директна
продажба

2,74 лв./л.

Средна цена – продажба на
мандра

1,27 лв./л.

Брой на регистрираните ферми
за преработка във фермата и директни продажби.

Общ брой , от които:
- Сурово мляко, мед, яйца,
риба, месо от птици и
зайци
- Преработка на мляко и
месо

2011
83
82

2012
146
145

2013
229
224

2017
1‘812
1‘730

1

1

5

82

Изградихме
Националната генетична
лаборатория за ДНК
анализ в Изпълнителна
агенция по селекция и
репродукция в
животновъдството,
насочена към контрол по
прилагането на
обвързаната подкрепа в
областта на
животновъдството

И нематериалните измерения на действията ни

• Работа с деца (чрез Детска природна Академия „Узана“) – над 1000 деца са
минали през обученията и забавленията в академията
• Работа със студенти (над 100 лекции, 19 финансирани дипломни работи, 4
младежки лагера)
• Обучения (над 500 обучени представители на БАБХ, РИОСВ, ДНП и ДПП, ДГС, ИАГ
и други над 130 институции, организации и фирми.)
• Филмите за дейността ни са гледани от над 100 000 човека
• Участието в нашите събития и изложения е запознало над 200 000 човека с
продуктите и услугите с висока природна стаойност
• До 750 000 българи е достигнала информация за целите на проекта
• Над 5,5 млн. българи са информирани за дейностите по промяна на политиките

Проект „За Балкана и хората“

БЯХМЕ ЛИ УСПЕШНИ В
ПРОМЯНАТА НА ПОЛИТИКИТЕ?

Мнението на неправителствените организации

Мнението на експертите

Доверието на гражданите

И ПОСЛЕДНО

И последно, но не по значение

Днес в Европа от Турция, през България, Македония,
Сърбия, Унгария до Полша се заражда пояс от
неототалитарно управление.
В тези държави гражданските организации намират
все по-малко подкрепа и са под все по-силен
натиск.
Природата, достойнството на гражданите и малкия
бизнес са поставени под заплаха и тяхната защита
зависи от всеки един от нас.

Благодаря за вниманието

