ИЗ № 151 / 30.11.2020 г.

ДО: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
s.minkov@government.bg
КОПИЕ ДО:
Иван Иванов, Заместник председател на
работната група по разработване на
Споразумението за партньорство
I.Ivanov@government.bg

ОТНОСНО: Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република
България за периода 2021-2027 г.

СТАНОВИЩЕ
от
Сдружение „Българско дружество за защита на птиците” (БДЗП), партньор на BirdLife
International в България, вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при
Софийски градски съд по ф.д. № 17151/1993 г., ЕИК 121244539, със седалище и адрес на
управление град София, район Слатина, ж.к. Яворов, бл. 71, вх. 4, ет.1, представлявано от
Ваня Рътарова-Георгиева, действаща в качеството си на изпълнителен директор и законен
представител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В рамките на законово установената процедура по публично обсъждане на проекта на
Споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027 г. (наричан по-долу
„Споразумението за партньорство), БДЗП, основавайки се на:
➢ дългогодишния опит на организацията в опазване на птиците и биоразнообразието в
България, стратегическото планиране на политиките, свързани или въздействащи върху
околната среда, работа със заинтересовани страни на всички нива, прилагане на политиките
на ЕС за опазване на природата;
➢ изискванията на националното законодателство, международните споразумения и
стратегически документи на национално и международно ниво, и особено Стратегия на ЕС за

биологичното разнообразие за 2030 г.1 и Резолюция на Европейския парламент от 8
октомври2020 г. относно Европейската стратегия за горите – перспективи(2019/2157(INI)2;
➢ аналитичен преглед и разполагане във времето на мерките и приоритетите на съответните
действащи Оперативни програми 2014-2020, включително за развитие на земеделието и
селските райони, както и други механизми за съфинансиране и предложенията залегнали в
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (проект октомври 2020 г.), така
и проектът за партньорско споразумение. Отчетени са и ключовите аспекти залегнали в
изготвящите се в момента Национална приоритетна рамка за действия за Натура 2000 и в
Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.
Тези стратегически документи са разгледани в тяхната времева обвързаност, допълняемост и
разделяне като част от общата визия и програма за развитие на България 20303;
➢ споделяне и обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България
за 2021-2027 г. с експерти, с други граждански организации и със заинтересовани граждани;
изразява следното становище:
І. Принципна позиция
1. Опазването на биологичното разнообразие4 е неотменно условие за осигуряване на
качествена и здравословна среда на живот за хората и основен инструмент за борба с
климатичните промени и адаптирането към тях.
2. Споделяме необходимостта от предприемане на активни и отговорни действия за спиране
загубата на биологично разнообразие, за възстановяване и подобряване на състоянието на
видовете, местообитанията им и на екосистемите, без това да се отлага във времето. Тези
усилия трябва да се насочат не само към изчезващите и застрашените видове и
местообитания, но и към тези, които все още са многобройни, но уязвими към човешките
въздействия и промените в климата. Специфичните мерки за опазване и управление на
Натура 2000 е необходимо да се допълнят с мерки, прилагани и извън защитените територии
и зони, а също и в градска среда.
3. Опазването на околната среда, в т.ч. биоразнообразието, е една от трите отправни точки на
устойчивото развитие: икономическа, социална и екологическа. В този смисъл опазването на
природата е много съществен компонент от икономическото развитие и на практика е важно
условие за устойчивото развитие. Затова опазването на природата е необходимо да се
интегрира във всички сфери и дейности на обществото.

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_bg#---2
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_BG.html
3 https://www.minfin.bg/bg/1394
4 мноогобразието сред живите организми от всяка среда, включително сухоземни, морски и други водни организми и екосистемите,
от които те са част; това включва и разнобразие вътре, във и между видовете, както и разнообразие на екосистемите (Конвенция за
биологичното разнообразие, 1992)

4. В представения за публично обсъждане проект на Споразумението за партньорство,
опазването на биологичното разнообразие и интегрирането на усилията за опазването му в
останалите секторни политики и социалния живот са много слабо застъпени и определено
не им е даден необходимият приоритет и важност, за да могат да бъдат постигнати
амбициозните екологични цели, смекчаването на климатичните промени и да се осигури
качествена и здравословна среда за живот на хората. Доколкото опазването на околната
среда не е застъпено и в Стратегията за развитие на България до 2030 г. и липсва актуална
национална стратегия за опазване на биоразнообразието, то Партньорското споразумение е
поредният стратегически документ, в който такъв важен елемент като опазването на околната
среда и в частност биоразнообразието не се интегрира в секторните политики и социалния
живот.
5. Имайки предвид горното считаме, че Споразумението за партньорство трябва да бъде
преработено и допълнено така, че да отговори на поставените цели в европейските
стратегически документи, свързани с опазването на биоразнообразието и борбата с
климатичните промени, да отговори на реалните нужди в тази насока на национално ниво,
както и да осигури ефективното интегриране на опазването на биологичното разнообразие и
борбата с (адаптиране към) климатичните промени във всички секторни политики и
обществения живот. Затова нашето становище е фокусирано върху аспектите свързани с
биологичното разнообразие и предложения за подобряване и допълване на Споразумението
за партньорство в тази насока.
ІІ. Общи бележки и предложения по представения проект
Като цяло отчитаме, че са положени усилия да се интегрира целия спектър от социалния и
икономическия живот в един сравнително кратък документ, въпреки нееднородността на
контекста в различните сектори. Установихме следните пропуски или слабости:
•

Липсва добра обвързаност на целите на Споразумението за партньорство с целите за
опазване на околната среда и особено с опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие;

•

Считаме, че обхватът на целите и амбициите по отношение на опазване на
биоразнообразието и на водните ресурси са недостатъчни, а интегрирането на изискванията
за опазване на околната среда и особено на биоразнообразието в секторните политики почти
липсва.

•

Неуместна е употребата на думата „екосистема“ в цел 1. Въпреки, че в последните години тя
се употребява като жаргон в сферата на бизнеса, считаме, че употребата й в официален
стратегически документ на високо ниво е неуместна, още повече, че в документа се използва
термина “екосистема“ в истинското и официално значение, което е международно прието и
носи правни последствия;

•

В първата част, където се аргументира изборът на цели на политиките, липсва обосновка за
необходимостта от опазване на биологичното разнообразие. Този пропуск считаме за значим,
както и фактът, че документът никъде не реферира към Националната приоритетна рамка за
действие за Натура 2000;

•

Опазването на горите липсва изцяло като политика на ниво Споразумение за партньорство.

•

Прави впечатление, че в някои от секторите, въпреки силната подкрепа от еврофондове
досега, продължава да се отчита лошо или влошаващо се състояние, което може да
предположи неефективно или неоправдано разходване на средства досега;

•

Има известна хетерогенност при представяне на аргументацията, целите, интервенциите и
очакваните резултати при различните цели, като някъде са разписани твърде общо и неясно,
а другаде по-подробно и структурирано.
Принципно предлагаме следните промени и допълнения в Споразумението за партньорство:
Да се прецизират текстовете при различните цели, така че да предоставят равнопоставено
ниво на информация и ясно видима връзка между нивото постигнато досега, новите нужди и
тяхната обосновка, предложените интервенции и очакваните резултати.
При разписването на приоритетите за всяка от целите извън цел 2 изрично да се посочат
приоритетите в съответната секторна политика (секторни политики), които са обвързани с
биоразнообразие и климат и да се посочат конкретните интервенции, чрез които ще се
осигури интегрирането на опазването на биоразнообразието в съответната секторна
политика. Или казано по друг начин как, чрез спецификите си съответната секторна политика
или сфера на обществения живот ще допринесе за опазването на биоразнообразието. Подолу предлагаме конкретни интервенции, които биха могли да се интегрират към съответните
цели.
От бюджета на всяка цел на Споразумението за партньорство да се посочи минимална
индикативна сума, насочена към изпълнение на мерките, свързани с опазването на
биоразнообразието.
ІІІ. Конкретни бележки и предложения по отделните цели на Споразумението за
партньорство
Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход

1. Препоръчваме правилното използване на подходящи термини, които да заменят думата
„екосистема“, използвана в тази част на документа;
2. В интервенцията, свързана с изграждане и развитие на национална научно-изследователска
и иновационна система/мрежа да се включи като приоритетна сфера на развитие
стимулиране на научни изследвания, иновации и развитие на капацитет за опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие, включително пълноценното функциониране

на екосистемите (в общоприетия смисъл на този термин), както и иновативни подходи и
методи за интегриране на опазване на биоразнообразието в различни видове дейности,
въздействащи върху околната среда, така че да се постигне устойчиво развитие;
3. В интервенцията, свързана със стимулиране развитието на предприятията, да залегне като
приоритет инвестиране в природосъобразен бизнес в и извън Натура 2000.
4. Осигуряване на достъпност публичност и прозрачност за гражданите на услугите и данните за
околната среда и биоразнообразието и факторите, които им влияят, събирани и съхранявани
с публични средства, като се разработят публични ГИС (пространствено ориентирани)
платформи, предоставящи в реално време и информация на гражданите по отношение на:
ползване и състояние (количество и качество) на водите и влажните зони и дейности за
възстановяването на влажните зони; състояние на тревните местообитания и интензивност на
ползването им; ползване на препарати за растителна защита в земеделски земи - видове и
количества; интензивност на третиране на земеделските земи (тези данни към момента не се
събират, не се съхраняват и не са публични); инвестиционен натиск върху Натура 2000
(пространствено представяне на публичните регистри на МОСВ по ОВОС, екологична оценка
и оценка за съвместимост с целите за Натура 2000; състояние и интензивност на ползване на
горите; резултати от мониторинга на биологичното разнообразие (състояние и
пространствено разпределение на таксономични групи животни и растения, типове
местообитания; екосистеми и екосистемни услуги); регистрирани случаи на бракониерство и
престъпления срещу природата. В тази връзка усилията могат да бъдат насочени към
свързаност между отделните налични бази данни, доразвиването на ГИС компонент, там
където не е наличен, както и към разработване на напълно нови платформи, за данните,
изброени по-горе, които сега не са публични.
Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика,
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска
1. Към тази цел да бъде включена интервенция, насочена конкретно към опазване на птиците и
техните местообитания на територията на цялата страна – поддържане и възстановяване на
влажни зони, пасища, мозаечни местообитания, гори, екстензивно земеделие, осигуряване
на миграционни коридори и места за почивка и линеене на птиците по време на миграция и
зимуване, както и насочена към специфични хоризонтални проблеми като безопасност на
електропреносната система за птиците; безопасни технологии за риболов без убиване на
птици; борба с бракониерството, с ползването на отровни примамки и други неселективни
методи за улавяне и убиване на птици.
2. По отношението на ВЕИ, в партньорското споразумение изрично трябва да залегне изискване
ВЕИ да се развиват на места и по начин, по който не нанасят щети върху биоразнообразието
и екосистемите и няма да бъдат стимулирани инвестиции на ВЕИ, които излагат на риск
дългосрочното опазване на биоразнообразието;

3. За опазване на водните екосистеми, с приоритет е необходимо да залегнат интервенции,
свързани с възстановяването на влажни зони, включително естествения облик и брегове на
реките, възстановяването на крайречната растителност и стариците на реките; да се засилят
мерките, свързани с постигане на добро качество и количество на водите; Предлагаме, вместо
да се цитират ПУРБ, да се извлекат ключови интервенции от тях и да се посочат към тази цел;
4. Важно е към тази цел да залегне интервенция за опазването на горите като източник на
кислород и резервоар за водни ресурси и депо за въглероден диоксид, като дейностите да
бъдат насочени към подобряване на възрастовата и видовете структура на горите,
естественото възобновяване с местни видове и елиминиране на инвазивните видове. Горите
в България са недооценен, или по-скоро разпределен, ресурс с потенциал за създаване на
конкурентна икономика висока добавена стойност на местно ниво (малки и средни
предприятия), а не само добив, първична преработка на дървесина и продажба на суровини.
Горите са и основен средообразуващ фактор който има отношение към осигуряване на
достатъчни водни количества, които да влязат в тръбите за питейно и битово водоснабдяване
или за напояване – все приоритети залегнали в „План за възстановяване и устойчивост на
Република България“ и Споразумението за партньорство между България и ЕК 2021-2027. Те
са и основен климатичен фактор и потвърден механизъм за улавяне на въглерод (препратка
„Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Европейската стратегия
за горите – перспективи (2019/2157 (INI));
5. Да се разшири подкрепата за мониторинг на биоразнообразието, на факторите които ме
въздействат и на дейностите които се осъществяват за опазването им (включително чрез
интегрираните в други сфери механизми и подходи) и споделяне на резултатите за
състоянието на биоразнообразието в страната;
6. Като част от системата за мониторинг на биологичното разнообразие да се развие система за
ранно предизвестяване и предотвратяване на загуба на местообитания и популации на
видове, както и система за възстановяване и компенсиране загубата на местообитания и
видове, която да обвързва със задължение за предприемане на своевременни действия,
които да водят до дългосрочен резултат;
7. Устойчиво ползване (контрол) използването на растителните и животински ресурси (билки,
медицински растения, охлюви) в това число и недървесни горски продукти (гъби, горски
плодове) и добавяне на стойност чрез преработка и реализация; осигуряване на публичност
на данните за състоянието на въпросните ресурси и интензивността на ползването им
ежегодно;
8. Дейности по управление, социализиране и комуникация на системата от защитени територии
в страната, включително обектите, които са част от световното природно наследство;
9. Създаване на активна мрежа от хора и организации/институции за събиране на информация
и участие в опазването и управлението на биологичното разнообразие по места;
10. По отношение на опазването на въздуха, особено в градска среда, е необходимо да бъде
включена интервенция, свързана с намаляване на замърсяването от автомобилния
транспорт, която изрично да е насочена към стимулиране използването на транспорт с нулеви

емисии – велосипеди и тротинетки и осигуряване подходящата инфраструктура за този
транспорт. Изграждането на нови велоалеи и свързването на вече съществуващите такива в
достатъчно голяма и непрекъсната мрежа в големите градове е ключова мярка за намаляване
на замърсяването на въздуха, задръстванията и нивата на шум в градска среда.
Съществуващите велоалеи са крайно недостатъчни и не са свързани в единна мрежа, за да
насърчат хората да използват велосипеди и тротинетки, а лицата, които се придвижват по този
начин, са изложени на висок риск от пътнотранспортни произшествия и от конфликти с
другите участници в движението по пътищата, понеже не разполагат с достатъчно специално
заделени пътни платна и са принудени да ползват лентите за МПС или автобусните ленти.
Конкретен очакван резултат, който може да бъде заложен, е например планирано
увеличение на новите велоалеи (в километри и/или като процент спрямо съществуващата
мрежа).
Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и
регионалната свързаност на ИКТ
1. Изрично в споразумението за партньорство следва да бъде заложено като приоритет
интегриране на изискванията за опазване на биоразнообразието и функционалната
свързаност на екосистемите, за да се спре фрагментацията и загубата на местообитания при
изграждането, ремонта и поддръжката на линейната транспортна инфраструктура. Към
момента то си изисква за някои от проектите в процедурата по оценка на въздействието върху
околната среда, но е важно да бъде реално условие за отпускане на средства за
инфраструктурни проекти.
2. Във връзка с горното, считаме, че интегрирането може реално да се осъществи чрез
интервенции, които се фокусират върху осигуряване на свързаност на местообитанията,
прекъснати от транспортна инфраструктура (възстановяване, осигуряване на свързаност при
нови проекти, компенсиране на загуби); от ключово значение е да се осигури свързаност на
водните течения (независимо колко малки са те), влажните зони, горските и тревните
местообитания; интервенциите могат да включват и целенасочени проучвания, оценяващи
въздействията от транспортната инфраструктура върху биоразнообразието, търсенето на
подходящи решения, прилагане на мерки осигуряващи свързаност и намаляване на шум и
смъртност на животни, мониторинг на ефекта и контрол по прилагането.
3. Като част от тази цел да се интегрира интервенция, стимулираща развитието на велосипедния
транспорт, както в градска среда, така и в крайградските райони и в извънградска среда,
между малките населени места, каквито примери има в Европа.
Цел на политиката 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на
социалните права
1. Образованието, свързано с околната среда и особено биоразнообразието, екосистемите и
въздействията на човека върху тях да залегнат на всички нива на учебния процес, като се

надграждат по сложност и отговорност; при специализираното обучение в гимназиалния курс
и университетите да се въведат предмети насочени към интегриране на опазването на
биоразнообразието в съответния сектор или специалност, обект на обучението; Подходът за
опазване на биоразнообразието и постигане на устойчиво развитие чрез Натура 2000 е
необходимо да залегне като задължителна част от учебния процес;
2. Да се предвиди интервенция, стимулираща ученето в природна среда и извънкласни форми
на обучение с по-целенасочен фокус върху опазването и възстановяването на
биоразнообразието, функциите на екосистемите, услугите които ни предоставят и подходите
чрез които всеки може да се включи в опазването им;
3. Обучението, свързано с околна среда и биоразнообразие да засяга всички групи – не само
ученици, студенти и хора в регионите, но също така специалисти в различните сектори, лица
вземащи решения;
4. Приоритет на заетостта да се насочи към създаването и насърчаването на „зелени работни
места“, както и стимулиране на заетост в и около защитените зони от Натура 2000. Много от
районите, попадащи в Натура 2000, поради своята отдалеченост от големи центрове или
други социално-икономически причини се характеризират с ниска заетост. В големите
населени места, поради голямата конкуренция също има безработица. Стимулирането на
заетост в защитени зони или около тях чрез подкрепа на зелени работни места, обучения за
осъществяване на мониторинг на състоянието на биоразнообразието или придобиване на
квалификации за работа по прилагане на природосъобразни практики или възстановяване на
биоразнообразие ще има нужния ефект както върху заетостта, така и върху
биоразнообразието.
Цел на политиката 5: Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчиво
и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните
инициативи
1. Интегриране на ползите от Натура 2000 в местното развитие и стимулиране на дейности,
носещи допълнителни ползи за биоразнообразието. Към момента всички регионални
планове за развитие разглеждат Натура 2000 по-скоро като спирачка на развитието на
регионите/общините, без наистина да се прави анализ на стойността на териториите за
биоразнообразието и ползите за местното развитие от опазване на Натура 2000; би било
далновидно и силно препоръчително да се включи интервенция, насочена приоритетно към
определяне на стойността и ползите, които произтичат от опазването на биоразнообразието
и извън него, за здравето на хората, за благосъстоянието им и за местното развитие и да се
стимулират дейности с натрупващ се ефект – необходими за опазването на
биоразнообразието и носещи ползи за местните общности. Опазването на видовете и
местообитанията в Натура 2000 и приноса към опазване на биоразнообразието (включително
възстановяване) трябва да бъдат едно от условията за разходване на финансови средства,
осигурени чрез рамката на споразумението за партньорство.

2. Предлагаме като приоритет за подпомагане на местното развитие с публичните средства,
управлявани чрез рамката на Споразумението за партньорство да са селищата в и съседни на
Натура 2000, които прилагат конкретни дейности за опазването на защитените зони и
постигане на природозащитните им цели;
3. В градската среда като условие и приоритет за подпомагане следва да бъдат строга защита на
зелените пространства и развитие на зелена инфраструктура, като основен фактор за
осигуряване на здравословна среда за хората, намаляване на замърсяването и като естествен
коридор за придвижване на птиците през обширни градски територии, каквито са например
областните градове.
4. Предлагаме опазването на биологичното разнообразие и в частност на прилепите и птиците,
населяващи градска среда, да залегне като задължително в изискванията за осъществяване
на дейности за постигане на енергийна ефективност, финансирани в рамките на
Споразумението за партньорство. Конкретно предлагаме това да се постигне чрез
интегриране на следните дейности и изисквания: включване в условията за изпълнение на
програмата на задължително изискване да се осигурят подходящи места за размножаване и
убежища за прилепи и диви птици, населяващи градска среда, като се съобразяват
екологичните изисквания на видовете при технологичните решения без да се нарушават
нормите за енергийна ефективност; Изготвяне и прилагане на методика, която да позволява
предварителен оглед на фасадите от експерти за установяване на съществуващи места за
размножаване и убежища в сградите и да предложат подходящи мерки за избягване на
унищожаването на живи животни и за изграждане на подходящи алтернативни убежища и
места за размножавате успоредно с осъществяването на процеса на саниране; осигуряване
на необходимите средства за горните дейности, така че осъществяването им да бъде
обезпечено като част от всеки проект; В изискванията за изпълнение на дейности по
енергийна ефективност да се включи и строг контрол от страна на отговорните институции по
опазване на биоразнообразието (РИОСВ) като условие за отпускането на всеки транш по
финансиране на проектите, осъществявани в рамките на финансови механизми по
Споразумението за партньорство.
Надяваме се предложенията ни да бъдат отразени. Запазваме правото си да допълваме и
променяме настоящото становище при промени в проекта на Партньорското споразумение.
С уважение,

Ваня Рътарова-Георгиева
Изпълнителен директор на БДЗП

