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1. Увод 

Проучвателното посещение, състояло се в периода 14-16 февруари 2018 г. в Потсдам и 

региона на Лужица в Германия, беше организирано от комисията по петиции съгласно 

член 216а от Правилника за дейността на Европейския парламент, а разрешение за 

неговото провеждане беше получено от Бюрото на Парламента на 13 ноември 2017 г. 

Целта на посещението бе да се проучи въздействието от добива на лигнитни въглища и 

на захранваните с въглища електроцентрали в регион Лужица върху сорбската общност 

(или вендите) (славянското автохтонно население на региона), както и замърсяването на 

река Шпрее и съседните води вследствие на добива на лигнитни въглища. 

2. Петиции 

Петиция № 0709/2015 относно защитата на района, населен от вендите/сорбите, в 

Лужица 

 

Вносителят на петицията призовава за правна и политическа закрила на сорбите – 

славянско автохтонно малцинство, живеещо в Лужица, в Североизточна Германия, в 

провинциите Саксония и Бранденбург. От 2014 г. обичаите, езикът и традициите на 

сорбите са признати за част от нематериалното културно наследство. Но районът, в който 

те живеят, до голяма степен се характеризира с наличието на мини и захранвани с 

въглища електроцентрали. В резултат на това те са застрашени от загуба на земя, ерозия 

на почвата, замърсяване на повърхностните и подпочвените води и на въздуха, 

причинено от микрочастици и тежки метали. Вследствие на това голяма част от 

населението страда от сериозни заболявания. 

 

Вносителят на петицията е обезпокоен от отказа на провинциите Саксония и 

Бранденбург да не използват въглища като енергиен източник, макар че би им било 

напълно възможно да направят това, без да претърпят значителни икономически щети. 

И накрая, шведското рудодобивно предприятие в района се стреми да разшири дейността 

си там, независимо от нейното въздействие върху околната среда, като съществува риск, 

ако впоследствие предприятието се оттегли, местните жители да платят разходите за 

почистването. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се увери, 

че двете германски провинции гарантират защитата на сорбите/вендите като автохтонно 

население на Лужица и вземат необходимите решения относно бъдещето на 

рудодобивните дейности в региона, както и да им помогне за опазването на езика и 

културата на сорбите. Вносителят на петицията приканва Европейския парламент да 

призове двете провинции да преминат от електроцентрали на въглища към възобновяеми 

енергийни източници и да потърсят отговорност от шведското рудодобивно предприятие 

за причиненото от него замърсяване на околната среда, така че да не се налага местните 

жители да плащат разходите. Освен това той призовава ЕП да гарантира лоялната 

конкуренция в енергийния сектор в района и да повиши общата осведоменост за 

проблемите, пред които са изправени сорбите — проблеми, застрашаващи тяхното 

съществуване.  
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Петиция № 1012/2017 относно замърсяването на река Шпрее и съседните води, 

причинено от местната въгледобивна промишленост в Лужица 

Вносителят на петицията счита, че целта на Рамковата директива за водите по отношение 

на осигуряването на достатъчно количество повърхностни и подпочвени води с добро 

качество не може да бъде постигната в Лужица заради въгледобивната промишленост 

там. Той счита, че операторът носи отговорност за повсеместното замърсяване на река 

Шпрее и съседните води. Екологичното състояние на р. Шпрее се влошава от наличието 

на сулфати и железен хидроксид. Селищата, както и природата и ландшафтът се 

разрушават вследствие на въгледобива. Освен това изпомпването на подпочвените води 

и отмиването на замърсителите създава значителна тежест за подпочвените и 

повърхностните води в количествено и качествено отношение, а по този начин и върху 

цялостния воден баланс. В района на добиване на лигнитни въглища в Лужица 

окисляването на железните сулфиди, намиращи се в почвата, например пирит и 

марказит, предизвикано от свличането на земни маси вследствие на изпомпването на 

подпочвени води, води до т.нар. проникване в р. Шпрее на железни оксиди, а при ново 

повишаване на нивото на подпочвените води окисляването на сулфиди води до 

повишаване на концентрацията на сулфати в подпочвените и в свързаните с тях 

повърхностни води. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да 

предприеме необходимите мерки, за да гарантира подобряване качеството на водите на 

р. Шпрее и налагане на задължение за оператора да отстрани щетите и да не допуска 

бъдещо замърсяване. 

3. Резюме на проведените срещи 

14 февруари 2018 г., петък 

Среща с представители на Министерството на икономиката и енергетиката на 

провинция Бранденбург и Министерството на развитието на селските райони, 

околната среда и земеделието на провинция Бранденбург 

 

Хендрик Фишер, секретар по въпросите на провинцията и представител на регион 

Лужица, откри срещата с кратко представяне на енергийната политика на провинция 

Бранденбург. Лужица е основният регион за снабдяване с енергия в бившата Германска 

демократична република. В началото на 90-те години на ХХ век в сектора на 

енергетиката работят 100 000 души от региона. През 90-те години, вследствие на 

всеобхватна деиндустриализация се осъществяват структурни промени, които засягат 

сериозно населението. През периода на промени, след обединяването на Източна и 

Западна Германия, редица електроцентрали и мини са изведени от експлоатация. Днес в 

сектора са пряко заети по-малко от 10 000 души. Останалото към днешна дата 

предизвикателство е да се намери работещо решение за региона в икономическо и 

социално отношение.  

 

Органите на провинцията са наясно със сериозната намеса в живота на хората, дължаща 

се на добива на лигнитни въглища. Основното предизвикателство в политически аспект 

е постигането на баланс между интересите и намирането на решение, за да се гарантира 

въвеждане на съответните процедури, така че колкото може повече хора в Лужица да 

имат достоен стандарт на живот. 
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Що се отнася до предмета на петиция № 1012/2017, г-н Фишер заяви, че просмукването 

и повишаването на стойностите на желязо в р. Шпрее е сравнително нов проблем за 

органите на провинцията, възникнал за първи път през периода 2008—2009 г. Органите 

са реагирали бързо, предприели са спешни мерки, за да се справят с проблема и да 

гарантират овладяване на замърсителите, съдържащи желязо. Те са успели отчасти да 

намалят нивата им. Същевременно през периода 2008—2013 г. се е повишило нивото на 

замърсяване на р. Шпрее. Държавният секретар на провинцията потвърди, че 

третирането на замърсяването със сулфати е много по-трудно от третирането на 

замърсяването с желязо. В крайна сметка и двата проблема изискват цялостен план за 

третиране, а не бързи конюнктурни решения. Парламентът на провинция Бранденбург е 

възложил на органите на провинцията да представят план за справяне с проблема през 

текущия мандат на парламента. 

 

Клаус Фрайтаг, ръководител на отдел „Енергетика и суровини“, направи кратко 

представяне на актуалното положение. Той добави, че рудодобивът в Лужица е със 150-

годишна история. Лигнитни въглища се добиват още от 1850 г. Преди това Лужица е 

била земеделски регион, а поради добива на въглища изведнъж се превръща в 

индустриализиран регион. В края на 80-те години на ХХ век се добиват почти 

200 милиона тона, докато днес рудодобивът не надвишава 65 милиона тона. 40 милиона 

тона се добиват от мините в провинция Бранденбург, а в провинция Саксония има два 

рудника, от които се добиват 20 милиона тона лигнитни въглища. Провинциите 

Бранденбург и Саксония винаги са работели в тясно сътрудничество, тъй като всички 

мини са част от регион Лужица, разположен и в двете провинции. Когато става въпрос 

за планирането и разрешенията, границата на провинциите не е от основно значение. 

Добивът на лигнитни въглища все още е гръбнакът на икономиката в региона. Хората, 

заети в минната промишленост, имат добро синдикално представителство и получават 

справедливо заплащане. В началото на 90-те години на ХХ век съществуват значителни 

социални проблеми, отчасти дължащи се на равнището на безработица от 25—30 %. Ето 

защо правителството на провинцията днес има голямо желание да гарантира, че 

енергийният преход няма да доведе до такава дестабилизираща промяна в показателите 

за заетостта. Г-н Фрайтаг също така спомена за преселването на хора от селището Хорно 

в град Форст през 90-те години, след започването на въгледобив в открития рудник 

„Йеншвалде“. Селото е презаселено в района, който още от древността е населяван от 

сорбската общност. Във всичките си планове и процедури правителството на 

провинцията се опитва да гарантира, че работи с малцинството и осигурява неговата 

защита. Окончателното решение за новия рудодобив в отрития рудник „Велзов-Зюд“, за 

което новият оператор е предложил вариант, ще бъде взето не по-късно от 2020 г., като 

се отчете енергийният преход и цените на енергията. Правила за закрила на 

малцинството на сорбите има в конституцията на провинция Бранденбург, както и в 

Закона за добив на лигнитни въглища.  

 

По отношение на замърсяването на водите г-н Фрайтаг добави, че въздействието му 

върху река Шпрее в Берлин и върху резервоарите за питейна вода в Берлин и Франкфурт 

на Одер е очевидно. За да се гарантира безопасното снабдяване с питейна вода, трябва 

да се създаде система от резервоари и язовири, която да бъде установена със 

стратегически план. Този план ще премине през процеса на парламентарно одобрение и 

след това ще бъде приложен по стратегически начин.  
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Освен това г-на Фрайтаг обясни, че след прекратяване на производството на ядрена 

енергия в Германия през 2022 г. ще се повиши нуждата от енергия от въглища (лигнитни 

и каменни въглища). Той заяви, че вятърната енергия е показала своите ограничения, а 

регион Бранденбург заема челна позиция по отношение на преминаването към 

възобновяеми енергийни източници. 

 

Г-н Фишер заяви, че на този етап няма посочена дата, от която електроцентралите, 

работещи с въглища, да престанат да съществуват. Съществува обаче общ план за 

рудодобива в региона. Според този план последната мина и електроцентрала ще бъдат 

затворени до 2040 г. 

 

Маргрете Аукен подчерта значението на изготвянето на конкретен план, съдържащ 

алтернативни енергийни източници, преди 2040 г. На въпроса на г-жа Аукен относно 

достъпа до данни и прозрачността представителите потвърдиха, че всички изготвени 

доклади и становища, всеки бъдещ документ за планиране и всяка експертиза ще бъдат 

публикувани и ще бъдат достъпни. Те допълниха, че министерствата работят по 

възможно най-прозрачен начин и ще предоставят наличната информация. Към 

институтите е отправено искане за събиране на данни, а независими експерти ще 

изготвят доклади въз основа на тези данни. Органите на провинциите гарантират 

достоверността на тези данни.  

 

Според настоящите планове в провинция Бранденбург няма да се извършва 

допълнително презаселване. Ако обаче „Велзов-Зюд“ се разрасне, хората, които живеят 

в село Прошим, намиращо се до град Велзов, ще трябва да бъдат презаселени. В този 

случай бизнесът ще трябва да направи първата стъпка, което в момента не е така. 

Представените през март 2017 г. планове на LEAG ще доведат до частично презаселване 

на около 200 души в град Мюлрозе, разположен в провинция Саксония. До преди две 

години, поради плановете за открития рудник „Нохтен“ (също разположен в провинция 

Саксония), хората са били подготвени за вероятността да бъдат презаселени. Подписани 

са споразумения и договори и са договорени компенсации. Когато настоящият оператор 

представя плана си за рудодобивните дейности в началото на март 2017 г., хората са 

протестирали, тъй като са се били подготвили за презаселването.  

 

И двете провинции, Бранденбург и Саксония, си поставят много високи социални 

изисквания по отношение на презаселването. Съществува разлика между поколенията: 

по-възрастните хора не искат да напускат местата, където живеят, но по-младите желаят 

да го направят. 

 

На въпроса за държавните субсидии за въгледобива представителите отговориха, че не 

се отпускат субсидии за добива на лигнитни въглища, а само за добива на каменни 

въглища. Има опити за неправилно тълкуване на информацията от различни източници, 

които твърдят, че се предоставят субсидии. Но понятието „субсидии“ е ясно определено 

на равнище ЕС и съгласно това определение такива не се предоставят.  

 

Представителите заявиха, че през целия период на активен рудодобив и рехабилитация 

на района ще се похарчат огромни суми. Органите на провинцията искат да гарантират, 

че обществото няма да поеме никакви разходи. Това е една от причините, поради която 

целта им е да се извърши планирано постепенно преустановяване на добива на лигнитни 

въглища, а не дестабилизираща промяна. Те провеждат тесен диалог със 
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заинтересованите страни, които са представени в комитета по въпросите на добива на 

лигнитни въглища. 

 

Г-жа Шилде, държавен секретар на провинцията в Министерството на развитието на 

селските райони, околната среда и земеделието, добави, че органите на провинцията 

определят железния хидроксид като замърсител, който засяга водоснабдяването и 

екологичното състояние на водните пътища. Що се отнася до сулфатите, няма 

официални ограничения на пределните стойности. През 2009 г. е изготвен план за 

опазване на природния резерват „Шпреевалд“, разположен много близо до зоната на 

рудодобивите дейности, от просмукване на железен хидроксид. Въз основа на 

неотдавнашно проучване 70% от просмукването на железен хидроксид идва от 

изведените от експлоатация мини, а 6% — от активния рудодобив.  

 

Държавният секретар на провинцията подчерта, че органите на провинцията спазват 

изискванията, посочени в Рамковата директива за водите. При активния рудодобив това 

се гарантира и през първия етап на планирането, като се определя какво ще се случи на 

основното място за добив след приключване на рудодобивните дейности. Органите на 

провинцията в момента работят по решения относно управлението, основаващи се на 

научни данни, за да определят пределни стойности за сулфатите и други минерали. По 

отношение на сулфатите процесът следва да приключи до края на 2018 г.;  а за железните 

хидроксиди се очаква работата да приключи до 2019 г. 

 

Среща с представители на Министерството на науката, научните изследвания и 

културата на провинция Бранденбург (в присъствието на представителите от 

предишната среща) 

 

На срещата държавният секретар на провинцията в Министерството на науката, 

научните изследвания и културата на провинция Бранденбург, Улрике Гутайл, беше 

сменена от Рудолф Кезеберг, ръководител на отдел „Централни дейности“, и г-н Нойман, 

ръководител на отдела по въпросите на сорбите/вендите.  

 

Конституцията на провинция Бранденбург от 1992 г. защитава правата на сорбското 

малцинство и неговата културна идентичност. Освен това, със Закона за сорбите и 

вендите се установяват различни свободи, свързани със самоопределянето на сорбското 

малцинство. През 90-те години на ХХ век се създава и Съвет по въпросите на сорбите и 

вендите в рамките на парламентарната структура на провинцията. Съветът се състои от 

петима членове на сорбската общност. Членовете се избират пряко в съответствие с 

изменението на Закона за сорбите/вендите, като всяко лице от общността има право на 

глас. Преките избори укрепват легитимността на Съвета и засилват интереса към 

работата му. Консултации с него се осъществяват на всички равнища при процеса на 

вземане на решения в парламента, като той предоставя консултации на всички комисии 

в парламента на провинцията. Той също така организира редовни срещи с представители 

на министерствата с цел осъществяване на обмен на информация по различни въпроси 

между администрацията и сорбската общност. 

 

Улрике Гутайл, държавен секретар на провинцията в Министерството на науката, 

научните изследвания и културата, е представител и по въпросите на сорбите и много 

често ги посещава на място. Град Котбус и административната област Шпрее-Найсе 

също имат постоянни представители по въпросите на правата на сорбите. Изготвени са 
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планове за номиниране на представители в други административни области със сорбско 

население.  

 

През 2014 г. Законът за сорбите и вендите е изменен във връзка с новото определение за 

районите, населени с това малцинство. В миналото населените със сорби и венди райони 

са ясно очертани и определени като райони с културни и езикови традиции. Става ясно 

обаче, че има населени със сорби и венди райони извън определените зони. Затова 

правното определение за „населен със сорби и венди район“ е променено на „район с 

културни или езикови традиции“. Във връзка с това много райони се самоопределят като 

населени със сорби и венди поради промяната на определението. Представителите 

подчертаха, че има известно съпротивление сред местните жители в общините. Има 

оплаквания срещу приписването на принадлежност на общините. Всички разходи, 

свързани с осигуряването на пътни табели на два езика, се поемат от министерството.  

 

Другите определени права на сорбското малцинство са правото да получават 

информация от публичната администрация, както и правото да водят официална 

комуникация на сорбски език. В областта на образованието има множество специални 

гаранции, а в Котбус е създадено основно училище с преподаване на долносорбски език. 

Поради разпръснатостта на сорбското население обаче предоставянето на възможности 

за изучаване на езика от детската градина до края на обучението е било 

предизвикателство.  

 

Фондацията за народа на сорбите, намираща се в Бауцен (Саксония), е създадена през 

1999 г. и от двете провинции — Бранденбург и Саксония. Тя координира и финансира 

много дейности в областта на образованието и културата и има бюджет от 18,6 милиона 

евро годишно. За финансиране на културните дейности на сорбската общност се 

използват и европейските структурни фондове. 

 

Между сорбските общности — горните сорби и долните сорби — съществуват езикови 

различия. Освен това има и структурни разлики. В района на горните сорби моделът на 

селищата е по-компактен, докато в района на долните сорби той е по-разпръснат. Една 

от причините за това е презаселването поради добива на лигнитни въглища. Г-н Кезеберг 

заяви, че двете провинции, Бранденбург и Саксония, работят в тясно сътрудничество. 

Има съвместни програми за финансиране, а в Лайпцигския университет (Саксония) има 

катедра за изучаване на културата на сорбите, съфинансирана от Бранденбург. Освен 

това съществуват различни общи културни дейности (напр. театър).  

 

Проблемът с асимилирането е засягал сорбите в миналото и е бил много сериозен. Много 

хора се самоопределят като сорби и в семействата им може да се наблюдават останали 

следи от традициите на сорбите, като например народни носии, стихотворения или някои 

изрази. Активно се насърчава изучаването на езика, например в средното училище с 

преподаване на долносорбски език в Котбус — училище, което е и много популярно за 

ученици без никакви предварителни познания по сорбски език. Проектът за двуезично 

образование „Витай“ започва от детската градина. Разпръснатостта на населените със 

сорбско население места е друго предизвикателство. Често за обучението на сорбски 

език се сформират само малки групи деца, а министерството прави значителни 

инвестиции за прилагането на положителни мерки във връзка със сорбския език и 

сорбското малцинство.  
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Относно практиката на презаселване и начина, по който тя засяга хората в населения със 

сорби район, г-н Фрайтаг добавя, че трябва да се прави разграничение между 

презаселването, извършвано преди 1990 г., и след това. До 1990 г. поради добива на 

лигнитни въглища в открити рудници са обезлюдени цели села. Хората, които живеят в 

селата, са настанени в модерни жилищни блокове. Необичайна гледка в модерните 

жилищни блокове са възрастните хора в традиционно облекло. Старата практика на 

презаселване вече не е осъществима и не би могла да продължи, тъй като с нея се 

нарушават правата на малцинствата, залегнали в конституцията. Днешната политика на 

презаселване е социално отговорна и презаселването се допуска единствено в рамките 

на района, населен със сорби, където се говори този език, и то ако е непременно 

необходимо. Примери за новата практика на презаселване са Ной Хорно, Ной Хайдемюл 

или Ной Кауше, където е запазена идеята за поддържане на съседските отношения. При 

все това, за да се разбере емоционалната страна на въпроса, е необходимо да се разговаря 

със засегнатите хора.  

 

Що се отнася до въздействието на настоящите рудодобивни дейности, г-н Фрайтаг 

отново посочи факта, че освен решението за разширяване на открития рудник „Велзов-

Зюд“, което ще бъде взето през 2020 г., няма да има повече презаселване в населения със 

сорби район на Бранденбург. Презаселването на селата сега вече е приключено. Винаги 

е бил ясно признат фактът, че добивът на лигнитни въглища оказва въздействие върху 

сорбската общност — както преди 1990 г., така и след това. Пример за изучаване на 

процесите в миналото е центърът за документация в Ной Хорно. Подобни места за срещи 

съществуват и в други села. Рудодобивните дружества отделят огромни финансови 

средства за общностите с цел оказване на подкрепа на сорбската култура.  

 

По отношение на обучението на преподаватели в Лайпцигския университет и 

оплакванията от намаляване на финансирането за това, г-н Нойман отхвърли 

твърденията за намаляване това финансиране: финансирането за обучението на 

преподаватели в Лайпцигския университет всъщност се е увеличило. Въз основа на 

споразумение за сътрудничество между Бранденбург и Саксония, провинция 

Бранденбург предостави финансови средства за обучението на преподаватели по 

долносорбски. Споразумението е изменено преди две години с цел значително 

увеличаване на финансовия принос от Бранденбург. По този начин би следвало да може 

да се създаде солидна педагогическа основа и да се гарантира висококачествено 

обучение. Налице са също така и други мерки за подкрепа: например, преподаватели по 

други предмети могат да се обучат, за да станат преподаватели по сорбски език. 

 

Среща с Ханс-Георг Тийм, председател на регионалната служба по въгледобив, геология 

и ресурси (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) на провинция 

Бранденбург 

Г-н Тийм представи накратко структурата и отговорностите на регионалната служба по 

въгледобив, геология и ресурси на провинцията. Тази служба е подчинена на 

Министерството на икономиката и енергетиката на провинция Бранденбург и се 

финансира от нея. Службата се занимава с одобрението и наблюдението на проучването, 

добива, подготовката и обработката на суровините, както и със здравословните и 

безопасни условия на труд на работниците. Тя отговаря за опазването на околната среда 

— от въздействието на рудодобива до възстановяването на използваната земя. Службата 
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е и правоприлагащ орган, който упражнява надзор над рудодобивните предприятия, 

включително тя одобрява процедурите за оперативно планиране на дружествата.  

 

Г-н Тийм представи ландшафта на региона на Лужица: активните понастоящем открити 

рудници и изведените от експлоатация мини, които са работили в бившата ГДР.  

 

Той обясни, че нивото на подпочвените води в зоните около мините е спаднало 

значително в миналото, а сега отново се покачва. Характерна особеност на почвата в 

региона е съдържанието на железен сулфат, който обикновено се среща в подпочвените 

води. Поради спада на подпочвените води в резултат на рудодобива се получава 

окисляване на пирита. Когато нивото на водата отново се покачва, този пирит попада във 

водата и се отвежда във водните басейни. Този процес причинява промяна в цвета на 

водата.  

 

Г-н Тийм направи кратък преглед на приетите мерки за борба с проблема. Те са 

съсредоточени върху два района в Бранденбург — северната част на регион Шпреевалд 

и частта южно от Шпреевалд. Службата на провинцията координира дейностите по 

излужване и извършва редовен мониторинг. През 2015 г. парламентът на провинцията 

взема решение за разработването на стратегически генерален план за превенция от 

замърсяването с отпадъчни материали от рудодобива и опазването на системата на река 

Шпрее, в който следва да бъдат доразработени незабавните мерки, които вече са 

предприемани в миналото. 

 

Г-н Тийм посочи двете рудодобивни дружества в региона. Дружеството Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) е създадено от федералното 

правителство, но се очаква да работи по същия начин като частните предприятия, както 

и дружеството Lausitz Energie Bergbau AG и Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). 

Регионалната служба на провинцията по въгледобив, геология и ресурси (LBGR) 

отговаря за даването на разрешение за дейностите на LEAG, като основните правни 

разпоредби са изискванията, предвидени във федералното законодателство за 

въгледобива.  

 

На въпроса за независимостта на регионалната служба на провинцията по въгледобив, 

геология и ресурси (LBGR) г-н Тийм даде пример с процедурите на планиране, които 

трябва да бъдат стартирани, за да се поиска разрешение пред службата за нова открита 

мина или за разширяването на съществуваща мина. Административните съдилища могат 

да упражняват контрол във връзка с предоставянето или не на разрешение. Г-н Тийм 

счита, че това гарантира независимостта на службата на провинцията. В днешно време 

административните производства се използват все по-често. 

 

Съществуват предизвикателства, свързани с типа рудодобив в бившата ГДР и типа на 

настоящия рудодобив. При получаване на разрешение от службата на провинцията, на 

дружеството се връчва списък с изисквания, за чието спазване се следи. Списъкът с 

точките, които ще се следят, е дълъг, като освен това се провеждат множество 

консултации с независими специалисти.  
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Среща с вносителите на петиции 

 

В срещата участваха вносителите на петиции Хaнс Вилхелм-Кел и Оливър Повала; 

Томас Бурхарт, представител на сорбската общност в комисията по въпросите на добива 

на лигнитни въглища в Бранденбург; Аксел Крушат, член на BUND Friends от 

асоциацията „Приятели на Земята, Германия“ в провинция Бранденбург; Силке Милиус, 

Едит и Кристиан Пенк, представители на сорбското малцинство. В началото на срещата 

г-н Чаки представи накратко обратната информация от предишните срещи с властите на 

провинцията. След това имаше презентации от страна на вносителите на петиции и 

гостите. 

 

Г-н Кел представи накратко своята петиция, като добави още малко информация и даде 

примери. Правителството на провинцията ще постави политически цели относно 

бъдещето на енергийната политика. И в двете провинции Саксония и Бранденбург не е 

поет ангажимент за определяне на крайна дата за постепенното премахване на 

производството на електроенергия от въглища и правителството планира да продължи 

дейностите за добив на лигнитни въглища до 2040 г. Властите в провинцията изпълняват 

целите на енергийната политика в предвидената политическа рамка. В процеса на даване 

на разрешение за извършването на дейности за добив на лигнитни въглища властите в 

провинцията трябва да намерят баланса между обществените интереси, от една страна, 

и интересите на енергийната политика, от друга страна.  

 

Той заяви, че по-голямата част от 100 000-те души, които са работели в сферата на добива 

на лигнитни въглища преди обединението, са били приходящи работници от други части 

на бившата ГДР. Цената за добива на въглища е била унищожаването на 136 села, както 

и на ландшафт с площ от около 1 500 км². 30 000 души са загубили домовете си, което е 

оказало тежко въздействие върху културата и езика. Не е била предоставена съответната 

компенсация. Публичните органи често представят добива на лигнитни въглища като 

пример за успех, например във връзка с презаселването на Хорно. В действителност това 

не е било успех, а точно обратно. В отговор на изявлението от страна на министерството, 

че 6% от замърсяването на водите, като например излужването, са в резултат на активния 

въгледобив, вносителят на петицията твърди, че научното становище потвърждава по-

голямото въздействие на активното минно дело както понастоящем, така и в бъдеще.  

 

Примерът с отрития рудник „Нохтен“ показва как разрешителните на базата на неточни 

данни могат да окажат въздействие върху биосферата. Рудодобивните дейности са 

уредени с известна гъвкавост и не са част от стратегическото планиране. Те се развиват 

с по-бързи темпове от първоначално планираните и вървят с една година напред. Това 

води до неопазването и изчезването на застрашени видове. По този начин се нарушава 

биосферата. Наблюдава се обща тенденция на унищожаване на застрашени видове, 

някои от които са в червения списък. 

 

Г-н Повала се позова на петицията и на отговора на Комисията и даде допълнителна 

информация. Той счита, че се нарушава забраната за влошаване на състоянието на 

околната среда съгласно Рамковата директива за водите.  

 

Първо, концентрацията на сулфати в река Шпрее е достигнала критично ниво и 

съществува реален риск за водоснабдяването на Берлин с питейна вода от реката, което 

засяга около 1 милион души. Съдържанието на сулфати е близо до граничната стойност 
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или в някои райони дори и над нея, като се очаква тези стойности да продължат да се 

повишават. Някои нови съоръжения, като например язовир Котбузер Остзее (Cottbuser 

Ostsee), с навлязла вода от р. Шпрее, са построени със замърсена вода. В следващите 

години се очаква сериозно влошаване на качеството на водата. Според правителството е 

планирано да се предприемат мерки за борба с това замърсяване, но вносителят на 

петицията не вижда никакви системни доказателства за тези мерки. Не се прилага 

никакъв системен подход от настоящото централно правителство. Предполагаемият 

обществен интерес към генерирането на енергия чрез лигнитни въглища се използва, за 

да се оправдае превишаването на ориентировъчните стойностите за емисиите на 

сулфати, специфични за водите. Въпреки това, въпрос на политически избор е да 

продължава да се разисква по-нататъшното използване на лигнитните въглища и дори 

неговото разширяване. 

 

Второ, г-н Повала твърди, че се предоставят скрити субсидии на рудодобивната 

промишленост. Органът, отговарящ за минното дело, може да поиска от 

миннодобивното дружество депозит като резерв, за да гарантира възстановяването на 

природата в земите, където е извършван рудодобив. При продажбата на съоръженията за 

минна дейност от шведското дружество „Ватенфал“ на чешкия инвеститор EPH са 

изплатени 1,7 милиарда евро. Сумата никога не е била вписана в активите на LEAG 

(Лужишко енергийно дружество). Освен това, предприятието е било освободено от 

данъчни задължения или такси за използването на подземните води и за използването на 

определена инфраструктура. Рудодобивът в Бранденбург е икономически 

жизнеспособен отчасти поради получаваните помощи при одобряването на дейности, 

свързани с водите. Рудодобивното дружество не трябва да спазва изискванията за 

показателите за водата, нито да гарантира поддържането на добро екологично състояние 

на водата. Този факт се обосновава с тезата, че тук се касае само за спадане на нивото на 

подпочвените води и че във водата не постъпват химически съединения. Окисляването 

и отделянето на пирит обаче представлява очевидно влошаване на качеството на водата. 

Съгласно Рамковата директива за водите подобно изключение не следва да се толерира.  

 

Представителите също така се позоваха на трудната, според тях, комуникация с органите 

на провинцията и дадоха някои примери. Представителят по въпросите на сорбите в 

Министерството на науката, научните изследвания и културата отговори на всички 

въпроси, дори и тези, засягащи вътрешната политика. Забелязва се намаляване на 

културната и фолклорната дейност на сорбското малцинство. Освен това не е получен 

отговор от представителите по въпросите на сорбите на писмо, свързано с планираните 

избори за сорбски парламент. Преди десет години на жителите на района, които е 

трябвало да бъдат презаселени поради открития рудник „Йеншвалде север“, не е била 

предоставена пряка информация относно плановете за разселването. След десет години 

битки от страна на засегнатите граждани, планът за открития рудник е отменен. 

Жителите са информирани за тази промяна с копие на писмото, изпратено до 

рудодобивното дружество.  

 

Г-н Крушат заяви, че отношенията с властите са напрегнати. Организацията BUND 

редовно измерва различните стойности и получава резултати, различаващи се от тези на 

властите. Освен това властите преместват измервателните пунктове за железен 

хидроксид. Стойностите за някои метали като уран и арсен са доста над пределните, 

посочени в съответните разпоредби на провинция Бранденбург. Нарушени са 

законоустановените изисквания относно утайките. Утайките са премахнати, но не са 
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изхвърлени правилно. Г-н Крушат счита, че проблемът със замърсяването системно се 

подценява.  

 

Освен това моделът, основан на обема, който трябва да се използва за обосновка на 

добива на лигнитни въглища, е изчислен неправилно. През последните години търсенето 

на лигнитни въглища е много по-слабо от посоченото в процедурите за издаване на 

разрешение. Моделът, основан на обема, се използва, за да се оправдаят дерогациите от 

Рамковата директива за водите. Ако обаче основанието за прилагането на дерогации е 

неправилно, означава, че е нарушена директивата.  

 

На въпроса дали проектите за възстановяване са успешни г-н Кел заяви, че успешните 

проекти са рядкост. Често липсва проверка на резултатите на екологичните проекти във 

връзка с презаселването на застрашените видове. Органите се съсредоточават до голяма 

степен върху туризма във възстановените райони. Водата в изкуствените езера обаче 

често е с лошо качество и не се препоръчва за плуване. 30 000 хектара от възстановения 

район са затворени отново след отварянето им поради нестабилността на почвата, 

дължаща се на покачването на подпочвените води.  

 

На въпроса за отношенията между гражданите г-н Кел посочи, че петиция на регионално 

равнище, идентична с петиция № 1012/2017, в която се призовава за спиране на по-

нататъшните рудодобивни дейности в региона, е събрала повече от 120 000 подписа. В 

същото време предприятията за добив на лигнитни въглища стартират инициатива за 

запазване на статуквото по отношение на рудодобивните дейности. Въпреки че 

инициативата получава финансова подкрепа и поддръжка от рудодобивния сектор, както 

и дори от публичните органи, в нейна подкрепа не успяват да се съберат повече от 60 000 

подписа. Вносителят на петицията счита, че този факт показва недвусмислено желанието 

на хората. Има и други граждански инициативи, насочени към бъдещето на регион 

Лужица, които понастоящем са обединени заедно катоLausitzer Perspektiven 

(„Перспективи за Лужица“). Няма обаче големи шансове за реализиране на идеите на 

инициативите. Според вносителите на петициите е необходимо по-голямо участие на 

гражданите и местните органи на парламентарно равнище, за да могат да се осъществят 

идеите на тези инициативи. Г-н Повала добави, че жителите на съседните на мините и 

електроцентралите райони работят или в рудниците, или за тях, както и че има известна 

подкрепа за дейностите по добив на лигнитни въглища. Това обаче се оказва 

незначително спрямо влиянието на силното индустриално лоби. Това лоби има контрол 

и над управата на провинция Бранденбург. Берлин решава постепенно да преустанови 

въгледобива, но и внася много енергия, произведена от лигнитни въглища в 

Бранденбург. Съгласно планове за общо използване на земята, прилагани от 

провинциите Берлин и Бранденбург, Берлин има възможност да оказва натиск върху 

Бранденбург за постепенното преустановяване на добива на лигнитни въглища. Берлин 

обаче решава да не се възползва от тази възможност.  

 

Освен това вносителят на петицията е учуден от реакцията на министър-председателите 

на двете провинции Саксония и Бранденбург относно плана на шведското дружество 

Vattenfall да продаде рудодобивното предприятие. Те са отишли в Швеция и са 

призовали да се продължат рудодобивните дейности в региона най-вече, за да се запазят 

работните места. В сравнение с други сектори обаче, въгледобивният сектор вече не е 

главният работодател в региона.  
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Германия заема челно място в сектора на възобновяемата енергия. Въпреки това в 

германския Закон за възобновяемите енергийни източници се предвижда всяко лице, 

което произвежда собствена възобновяема енергия и я използва за собствени цели, да се 

задължава да плаща данък в размер на 2,5 цента за kWh. С тази разпоредба се спира по-

нататъшното развитие на новите технологии в сектора, а това има особено отрицателни 

последици за МСП. LEAG вече не е водеща индустриална сила в Бранденбург. 

Понастоящем в сектора за производство на енергия от възобновяеми източници са заети 

30 000 души. Научните данни доказват, че е възможно да се постигне енергиен микс с 

80% възобновяема енергия. Провинция Бранденбург си поставя свои цели в областта на 

климата. Според г-н Крушат обаче тези цели не могат да бъдат постигнати на равнището 

на провинцията. За постигане на целите и предвид факта, че 60% от емисиите на 

парникови газове произхождат от лигнитни въглища, е необходимо пълно 

преустановяване на добива на лигнитни въглища.  

 

В рамките на преразглеждането на енергийната си стратегия, провинция Бранденбург 

възлага изготвянето на доклад относно прогнозите. Научните институти, участващи в 

проучването, до голяма степен постигат съгласие, че до 2038 г. в регион Лужица няма да 

се извършва структурна промяна поради постепенното преустановяване на добива на 

лигнитни въглища. Всъщност демографските промени ще окажат влияние върху 

положението и няма да са необходими принудителни съкращения. Когато се говори за 

структурна промяна, е необходимо да се погледне към следващото поколение.  

 

Относно сътрудничеството между сорбската общност и властите, както и относно 

бъдещето на общността, г-н Кел заяви, че Съветът по въпросите на сорбите е само 

консултативен орган и няма право на вето, нито реални правомощия. Неговите членове 

работят на доброволен принцип. Съветът се избира по много демократичен начин. 

Съветът е повишил осведомеността на обществеността по определени въпроси, свързани 

с малцинството, и се е опитал да смекчи някои решения на регионалните органи, като 

например разпокъсаността на населените със сорби и венди райони поради 

реорганизация на местното управление. 

Г-н Кел потвърди, че провинция Бранденбург подпомага обучението на преподаватели 

по сорбски език в Лайпцигския университет. Въпреки това отделените бюджетни 

средства са ограничени и не са достатъчни, за да се постигне целта да се обучат 

100 преподаватели с необходимите двуезични умения, в съответствие с потребностите 

за следващите 20 години.  

 

15 февруари 2018 г., петък 

 

Среща с представители на Lausitz Energie Bergbau AG и Lausitz Energie Kraftwerke AG 

(LEAG) и посещение на електроцентралата „Шварце пумпе“ 

 

След едночасова обиколка на електроцентралата „Шварце пумпе“, г-н Волфганг Роланд 

представи дружеството LEAG. LEAG е дружество с традиции, което от дълги години е 

установено в региона. В регион Лужица рудодобивът е със 150-годишна традиция. За 

период от 12 години (до октомври 2016 г.) собственик на дружеството е шведското 

предприятие Vattenfall. Преди година и половина Vattenfall решава да премахне добива 

на лигнитни въглища от портфолиото си. Двамата нови собственици на дружеството са 
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чешките компании EPH и PPF. Дружеството притежава рудници в Бранденбург и 

Саксония, три електроцентрали в Лужица, два блока в Липендорф, близо до Лайпциг, 

както и две малки електроцентрали, захранвани с газ, и преработвателни съоръжения. 

Според г-н Роланд LEAG произвежда 8% от конвенционалната електроенергия в 

Германия, което се равнява на около 10% от цялото количество използвана 

електроенергия в държавата. Понастоящем LEAG има 8 000 служители. Продажбата на 

дружеството на чешкия инвеститор не води до загуба на работни места, а до 

разкриването на допълнителни места. През 2007 г. Vattenfall изготвя дългосрочен план 

за периода до 2050 г. В променящата се политическа обстановка LEAG определя нови 

прагове след продажбата и през март 2017 г. изготвя нов план за региона за следващите 

25 до 30 години. LEAG очевидно отстъпва от планираното от Vattenfall. Два планирани 

по-рано рудника няма да бъдат пуснати в експлоатация, а електроцентралите 

„Йеншвалде“ и „Нохтен“ ще добиват по-малко въглища. След 25—30 години вероятно 

няма да има нови рудници в региона и няма да бъдат строени нови електроцентрали. 

Оттук и изводът, че дружеството ще продължи да съществува още 25 до 30 години. През 

този период дружеството ще бъде преструктурирано, заедно със своя персонал. Според 

г-н Роланд с точно толкова време разполага регионът, за да планира алтернативи на 

въгледобива, генериращ понастоящем 1,4 милиарда евро годишно. В Германия ще има 

недостиг на гарантирана конвенционална електроенергия през периода 2020—2023 г. 

През този период ще има най-голямо търсене и ще трябва да се внася електроенергия от 

чужбина. Освен това г-н Роланд заяви още, че дружеството вече е напред с изпълнението 

на целите в областта на климата, поставени както на национално равнище, така и на 

равнище ЕС.  

 

На въпроса дали LEAG поема част от разходите за възстановяване на старите рудници 

за лигнитни въглища г-н Роланд отговори, че в региона има две дружества от 

рудодобивния сектор — LEAG и LMBV. След обединяването на Германия през 1990 г. 

федералното правителство поема ангажименти, свързани с околната среда. Създаденото 

през 1994 г. дружество LMBV носи териториална отговорност за старите съоръжения, 

останали от бившата ГДР. Дружеството LEAG е задължено по закон самò да финансира 

работата по възстановяването на новите рудници след приключване на активния 

рудодобив. Според разпоредбите на германския търговски закон LEAG трябва ежегодно 

да отделя резерв за възстановяване на земята. Представителите дадоха пример с бившия 

рудник, експлоатиран от LEAG, близо до град Котбус, който в момента е превърнат в 

езеро. LEAG поема изцяло разходите за възстановяването, в размер на 250 милиона евро. 

Томас Пенк добави, че властите в Бранденбург и Саксония са разработили генерални 

планове за добива и използването на лигнитните въглища. Тези планове съдържат 

информация относно вида на площта, която трябва да се възстанови въз основа на типа 

дейност, развивана в района преди рудодобивните дейности. В рамковите планове на по-

ниско равнище се посочват по-подробно специалните условия, като например срокът за 

изпълнение.  

 

Г-жа Аукен поиска статистически данни за емисиите на CO2 във връзка с дейността по 

добив на лигнитни въглища от страна на LEAG. Г-н Роланд отговори, че LEAG вече е 

изпълнило заложената от Германия цел за намаляване на емисиите на CO2 с 40% до 

2020 г. Добивът на лигнитни въглища в момента играе важна роля за енергийния микс. 

LEAG трябва да докладва ежегодно данните за емисиите, включително общата 

концентрация и абсолютната стойност, на Министерството на развитието на селските 

райони, околната среда и земеделието на провинция Бранденбург. Дружеството винаги 
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се е стремяло да използва лигнитните въглища по възможно най-ефективен начин. То 

счита, че оказва подкрепа за възобновяемата енергия. Когато се е произвеждала 

достатъчно вятърна енергия, част от мощностите на електроцентралите на LEAG дори са 

били спирани. Дружеството LEAG дори се е опитало да създаде система за улавяне и 

съхранение на въглерод, но за съжаление — неуспешно.  

 

На въпроса на г-жа Аукен относно предприетите мерки за стабилизиране на районите 

без достъп, представителите на LEAG припомнят, че от 1994 г. насам LMBV трябва да 

контролира тези райони. Много открити рудници от бившата ГДР са били затворени 

набързо, без да е извършено необходимото почистване на място. LMBV е трябвало да 

разреши няколко проблема, причинени от деградацията на почвата, и през последните 

десет години се сблъсква с доста спънки. LEAG се учи от опита на LMBV и се опитва да 

избегне подобни последици при възстановяването на своите открити рудници. 

Дружеството ще промени системата, за да запечата почвата.  

 

Г-жа Аукен поиска също така потвърждение на това, че при нанасянето на щети на 

жилища, тежестта на доказване пада върху собственика на жилището. LEAG потвърди, 

че съгласно германското законодателство собственикът на жилището трябва да докаже, 

че щетите по жилището са причинени от рудодобива. Това важи за рудодобива от 

открити рудници, като причината е, че над рудниците няма жилища, поради което не 

може да има пряко въздействие от рудниците. Единственият реален рисков фактор, който 

би могъл да нанесе вреда, са подпочвените води. Вредите обикновено не са правило, а 

изключение.  

 

Представителите на LEAG споменаха и обвиненията за преместването на 

измервателните пунктове и обясниха, че те са част от плана за експлоатация и 

процедурата по лицензиране. Дружеството няма да премести пунктовете, а по 

обвиненията е извършена проверка и от властите.  

 

Среща с представители на Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft 

mbH (LMBV GmbH) 

 

Срещата започна с подробна техническа презентация, направена от представителите на 

LMBV, даваща обща представа за дружеството. Освен това те обясниха причините за 

проблема с мащабното замърсяване на река Шпрее и съседните реки, както е посочено в 

петиция № 1012/2017, и предприетите от дружеството мерки за разрешаване на 

проблема.  

 

Дружеството е основано през 1994 г. То има 653 служители, които работят на три 

различни места. LMBV отговаря за площ от 1 310 км². Собственик на LMBV е Федерална 

република Германия, представлявана от Федералното министерство на финансите. 

Дружеството се финансира въз основа на споразумение между федералните и 

регионалните органи. През първите пет години от съществуването си LMBV отговаря за 

постепенното закриване на действащите рудници за добив на лигнитни въглища, 

наследени от ГДР. Тези рудници спират работа през 1999 г. Оттогава дружеството 

концентрира своите дейности върху възстановяването на бившите райони за добив на 

лигнитни въглища, като например преобразуването на територията за ново и 

конструктивно използване, както и мониторинг на състоянието на водните басейни, от 

гледна точка както на качество, така и на количество. Те обхващат района от Гьорлиц до 
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Берлин. В продължение на много години нивата на подпочвените води намаляват и 

киселинността на някои изкуствени езера все още е доста висока. Изпратени са 

плавателни съдове, които да пречистват водите и да повишат стойността на pH. Освен 

железен окис, концентрацията на сулфат също е изключително важен елемент, тъй като 

въпреки че не може да се види или помирише, тя може да предизвика гадене, когато е с 

прекалено високи нива на концентрация.  

 

Г-жа Аукен попита дали все още съществува риск активният добив на лигнитни въглища 

да създаде същия проблем. LMBV обясни, че настоящите рудодобивни дейности може 

да създадат сравнително сериозни проблеми през идните години. Проблемът обаче с 

качеството на водата, с който LMBV трябва да се справи, е причинен от изведените от 

експлоатация рудници на бившата ГДР, без да са предприети никакви действия за 

предотвратяване на проблемите. Настоящите оператори като LEAG се ползват с 

предимството да могат да видят предприетите от LMBV мерки и да се подготвят да не 

допускат подобни проблеми през идните години. Пример за това е фактът, че LEAG не 

отвежда всичката изпомпена вода в река Шпрее, а я разпределя в различни реки. LMBV 

също така работи в тясно сътрудничество с LEAG по научноизследователски проекти с 

финансовото участие на LEAG.  

 

Освен това представителите заявиха, че работят в тясно сътрудничество с всички 

заинтересовани страни, включително оказват подкрепа и на граждански инициативи. 

Дружеството провежда редовни консултации и срещи с експерти по този въпрос. То си 

сътрудничи и с Техническия университет в Котбус в областта на научните изследвания 

във връзка с възможностите за третиране на замърсяването, като например обработка с 

вар. Дружеството е член на Международната асоциация по минните води. Асоциацията 

предоставя възможност за обсъждане на правилния подход за разрешаване на проблема. 

Обменът на информация показва, че никой не е открил по-добри методи. LMBV работи 

по много прозрачен начин и помества всички документи на уебстраницата си; 

дружеството извършва и различни дейности за връзки с обществеността.  

 

На въпроса дали LEAG е съфинансирало мерките на LMBV, тъй като те ще са им от полза 

в бъдеще, представителите заявиха, че настоящият оператор носи отговорност за всички 

вреди, причинени от активните рудодобивни дейности. LEAG е съфинансирало няколко 

пилотни проекта и научни изследвания, в сътрудничество с LMBV.  

 

Представителите на LMBV обясниха също, че е изискана дерогация от изискванията на 

Рамковата директива за водите по отношение на качеството на реките, но не и за 

язовирите. 

 

LMBV също така отбеляза, че стратегиите за почистване с цел възстановяване на земята 

до 2010 г. не могат да гарантират стабилността на земята, също и по причини, свързани 

с геотехнологични явления. През 2011 г. 17 000 хектара земя е трябвало да бъдат 

затворени за достъп поради нестабилност. От 2011 г. насам LMBV работи активно по 

въпроса и създава консултативен съвет, за да се установи как да се гарантира 

стабилността. LEAG също е член на консултативния съвет, за да може да реагира по-

бързо на проблема с нестабилността на земята. 

 

Беше направена бележка във връзка с подходящото третиране на утайките, като се 

избягва, доколкото е възможно, тяхното отделяне, извършва се надлежно третиране на 
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място, подходящо обезвреждане и почистване, като се разглежда възможността за 

повторно използване на част от утайките във веригата за създаване на стойност. 

 

Г-жа Аукен зададе въпрос относно качеството и разнообразието на рекултивираната 

земя. В отговор LMBV обясни, че качеството на почвата ще бъде подобрено чрез 

наторяване. Земята ще бъде превърната отново в гори, обработваеми площи и природни 

резервати. Част от земята ще бъде запазена под угар и оставена на природата да я развива. 

Някои киселинни езера са оставени непокътнати, за да се наблюдава как ще се развият. 

В проведено през 2017 г. проучване относно естественото развитие на бившите 

рудодобивни райони се посочва, че през последните 20 години този район става 

местообитание на изчезнали преди това видове.  

 

Г-н Чаки попита каква част от района на бившите мини е възстановена. LMBV заяви, че 

въпреки някои предизвикателства по отношение на стабилността, 80% от работата е 

завършена, що се отнася до постигането на основна обществена безопасност. 10—15% 

от откритите мини са напълно преобразувани. През периода 2030—2035 г. 

рекултивацията на района, за който отговаря LMBV, малко или много ще бъде 

завършена. След това ще трябва да се извършва продължително наблюдение. 

 

Среща с кмета и представители на град Котбус 

 

Кметът на Котбус приветства делегацията и я запозна с някои факти за града. Котбус е 

вторият по големина град в провинция Бранденбург. Населението му наброява 100 000 

жители, а равнището на безработица е 6,3% (в сравнение с безработицата от около 30% 

през 90-те години на ХХ век). Котбус е и най-големият двуезичен град в Германия. Той 

е също така един от градовете на бившата ГДР с най-големи дългове, като дългът му 

възлиза на 250 милиона евро.  

 

Освен това кметът обясни, че в момента тече дебат във връзка с икономическото 

състояние на града. Добивът на лигнитни въглища е от огромно значение за региона, тъй 

като този сектор осигурява малкото висококачествени работни места. Не може обаче да 

се скрие фактът, че добивът на лигнитни въглища един ден ще спре, въпреки че преходът 

ще отнеме известно време. Необходими са били 30 години, за да се постигне значителен 

спад в равнището на безработицата. Голяма част от хората вече няма да работят това, за 

което първоначално са били обучени. Трябва да се обърне сериозно внимание на 

опасенията и притесненията във връзка с постепенното преустановяване на рудодобива. 

Необходим е балансиран подход, за да се избегне внезапният шок.  

 

Друго предизвикателство е фактът, че 4,3% от населението на провинция Бранденбург 

живее в Котбус, докато 15% от приетите в провинцията бежанци са настанени в града. 

Това положение води до конфликт с местното население. За да се избегне напрежението, 

кметът потърси помощ от органите на провинцията.  

 

На въпроса относно перспективите за създаване на устойчиво бъдеще кметът отговори, 

че се извършва преглед на видовете промишленост, които могат да се развиват в региона. 

Скоро градът ще има едно от най-големите изкуствени езера в района. Планира се 

езерото да се използва и за икономически цели. В момента се извършва проучване на 

потенциала на термопомпите за разпределяне на топлинната енергия до домакинствата 

в града.  



 

PE623.591v03-00 18/32 CR\1165897BG.docx 

BG 

 

Г-н Чаки попита кмета дали хроничните заболявания като рака на белите дробове или 

хроничния бронхит се дължат на добива на лигнитни въглища. Кметът отговори, че не 

може да посочи данни за тези заболявания в момента. Адекватните мерки за опазване на 

околната среда след обединяването на Германия водят до подобрения в тази област и до 

отстраняването на някои рискове за здравето.  

 

Татяна Жданока зададе въпрос за използването на местния език. Г-жа Ана Козац-Козел 

обясни, че сорбският език е в риск и че градът и регионът имат специална връзка със 

съседите и реализират проекти, свързани с културата и езика. Пример за това са 

контактите с музея „Жельона Гура“ в Полша, както и с музеи в Чешката република. 

Езикът също така се популяризира и в самия град. За определени работни места в 

администрацията се изискват специални езикови умения по сорбски. От 2016 г. в 

основното училище с преподаване на долносорбски език работи координатор по 

въпросите на младежта. Градът се опитва по много начини да насърчава хората да 

използват и поддържат сорбския език, най-вече като културен актив. Сорбският език не 

е движеща сила за икономиката. Г-жа Козац-Козел посочи, че намирането на учебници 

и материали за преподаване на сорбски език е голям проблем, особено за 

прогимназиалния курс. Издаването им се затруднява и от факта, че сорбският език си 

няма родина, за разлика от други регионални или малцинствени езици. Високо се оценява 

достъпът до различни програми за опазване на регионалните и малцинствените езици. В 

града са събирани подписи за гражданската инициатива под наслов „Един милион 

подписа за многообразието в Европа“ (Minority SafePack).  

 

Освен това младите хора се приобщават към сорбския език. Някои от тях също така 

изучават езика в Лайпцигския университет. Малките деца могат да посещават две детски 

градини в града, където се говори на сорбски. Процентът на децата в детските градини, 

за които сорбският език е роден, е 10%.  

 

 

Среща с кмета на град Велцов и представители от Прошим, област Велцов 

 

Кметът представи град Велцов, включително и някои данни за него. Градът е с население 

3 500 жители и е заобиколен от открити рудници. Град Велцов понася последиците от 

добива на лигнитни въглища, като например замърсяването на въздуха и шума. 

Бюджетният дефицит на града през 2009 г. възлиза на 3,9 милиона евро. От 2007 г. 

гражданите на Велцов имат притеснения заради плановете на оператора за добив на 

лигнитни въглища. Градът е подписал рамково споразумение с бившия оператор 

Vattenfall, което включва предоставянето на специални финансови средства за местната 

общност. Споразумението дава възможност да се финансират инфраструктурни проекти 

от съществено значение за града. Кметът желае да има по-голяма ангажираност от страна 

на настоящия оператор на рудника за добив на лигнитни въглища, дружеството  LEAG, 

което е предоставило 530 000 евро за финансиране на общността през 2018 г. През 

2011 г. се дава ясен знак, че е необходимо презаселване в части от територията на града. 

Градът започва да се подготвя за преместването както в рамките на града, така и извън 

него. Кметът обясни, че презаселването засяга всички аспекти на ежедневието и оказва 

въздействие, което може да се компенсира само отчасти.  

 

След това думата взеха трима представители на област Прошим, във връзка с 
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положението от тяхна гледна точка. Те се изказаха въз основа на личния си опит във 

връзка с дейностите по добива на лигнитни въглища, извършван в района на града, и 

предизвикателствата, с които те се сблъскват днес. Те отново посочиха щетите, които 

добивът на лигнитни въглища причинява на околната среда, като например загубата на 

големи площи ландшафт като гори и естествени езера, както и щетите и други 

отрицателни последици, като например социалния ефект от презаселванията. Те също 

така изразиха мнението си, че решенията, взети през последните няколко десетилетия, 

включително освобождаването от налози за милиони евро, са насочени към защита на 

интересите на отрасъла за добив на лигнитни въглища. Представителите поискаха 

адекватна компенсация. Те опровергаха идеята, че лигнитните въглища са икономически 

ефективни и защитиха тезата, че преминаването към енергия от възобновяеми източници 

е осъществимо. Много от добиваните в региона лигнитни въглища са били изнасяни за 

Чешката република. Освен това представителите посочиха липсата на прозрачност по 

отношение на сумата от 1,7 милиарда евро, за която се твърди, че е заделена за помощи, 

но за която дружеството LEAG не е поело ангажимент досега. 

 

Среща с управителния директор на Асоциацията на Долна Лужица „Домовина“ 

(Domowina Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

Г-н Коинцер е управителен директор на „Домовина“ в Долна Лужица от 2015 г. Той 

заяви, че през 2014 г. провинция Бранденбург е преразгледала Закона за закрила 

сорбското/вендското малцинство. Като част от това преразглеждане, „Домовина“ е 

призната за орган, представляващ интересите на малцинството. Все още обаче трябва да 

се направи много, за да се гарантира консултирането с „Домовина“ и вземането предвид 

на нейното становище.  

 

Г-н Коинцер предостави малко информация за общото положение на сорбите в 

провинция Бранденбург: броят на сорбското население сега е много по-малък, отколкото 

в миналото. През 1880 г. един университетски преподавател посещава всички села и 

прави оценка на езиковите умения на хората. По това време в селата около Котбус между 

90 и 97% от жителите говорят сорбски език. Обаче от 1981 г. положението се влошава 

по политически причини. От обединяването на Германия през 1990 г. насам е отбелязан 

известен напредък. Осигурена е възможност за преподаване на сорбски език в някои 

дневни центрове и детски градини в региона. По времето на ГДР това, за съжаление, не 

е било възможно. По политически и религиозни причини езикът се говори в по-малка 

степен в семействата и вече не се предава от родителите на децата. Така се стига до 

настоящата ситуация, при която бабите и дядовците или прабабите и прадядовците 

говорят на сорбски с внуците си, но поколението между бабите и дядовците и внуците 

не може да говори на сорбски.  

 

Г-н Коинцер обясни, че „Домовина“ обединява няколко регионални асоциации, с общо 

7 600 членове. Структурата ѝ се определя от факта, че сорби живеят и в двете провинции 

Бранденбург и Саксония, както и че те са разположени в различни общини. В момента 

сорбското малцинство наброява 60 000 души; 40 000 — в провинция Саксония и 20 000 

— в провинция Бранденбург. Вътрешната структура на асоциацията е адаптирана, така 

че да се гарантира, че се поддържа контакт както със застъпниците на интересите на 

сорбите, така и с администрацията. През 1991 г. четирите съществуващи асоциации в 

провинция Бранденбург се сливат, за да обединят по-добре силите си и да говорят с един 

глас. „Домовина“ в Долна Лужица е регистрирана асоциация, която е член на множество 
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представителни организации. Във всяко село има група на „Домовина“, а регионалната 

асоциация е законният представител на тези групи. През 2009 г. Асоциацията на Долна 

Лужица „Домовина“ има 1 800 членове, а днес те наброяват 2 400 души. Това показва, че 

през последните 10 години броят на членовете бавно, но постепенно се увеличава, което 

не означава непременно, че броят на хората, говорещи сорбски език, се е повишил. 

Много повече хора обаче се определят като сорби и искат да се върнат към сорбските си 

традиции и корени, както и да изразят своята идентичност, присъединявайки се към 

„Домовина“.  

 

На въпроса относно предизвикателствата, свързани с цифровизацията, г-н Коинцер 

отговори, че цифровизацията представлява реална възможност за малцинствените езици, 

тъй като малцинствата биха могли да използват потенциала на новите технологии. 

Сорбите, разпръснати в цяла Германия по време на обучението си, могат да поддържат 

връзка и да общуват на сорбски език. Самият г-н Коинцер, който е учил в Лайпциг, можел 

да слуша радио на сорбски език по един час на ден. Истинският проблем за 

малцинствените езици в миналото, особено ако езикът няма родина, е това, че при 

създаването на нова медия на малцинствените езици се обръща внимание едва по-късно, 

когато технологията вече е остаряла. Такъв е случаят с DVD технологиите, но това важи 

и за много други сфери, в които сорбското малцинство се сблъсква със същия проблем. 

Провинция Саксония е прилагала програмата за цифровизация на горносорбския език и 

преди две години е създадена програма за проверка на правописа за сорбски език. 

Предизвикателствата са свързани с въпроса относно правата, както и с липсата на 

човешки ресурси. Освен това съществува риск младите хора да не използват езика в 

практиката.  

 

Г-н Коинцер счита, че най-важната стъпка е била създадената през 2015 г. служба в 

Министерството на науката, научните изследвания и културата, която да се занимава с 

религиозните въпроси и въпросите на сорбите/вендите. Наличието на точния човек за 

контакт, на правилното равнище, е голяма стъпка в правилната посока, най-вече защото 

този човек работи много активно.  

 

През 2016 г. парламентът на провинция Бранденбуг приема план с мерки за опазване на 

сорбския език. Според г-н Коинцер някои части от плана е можело да са по-подробни. 

Той обаче заяви, че това е първият такъв план и при добро желание с него може да се 

постигне много. Някои мерки са подкрепени и с финансиране. Един двуезичен център за 

деца може да поеме ролята на консултант за останалите дневни центрове в района. Той 

може да си сътрудничи с други детски градини и да насърчава издаването на материали 

за обучение. Финансирането на тази конкретна инициатива е на стойност 12 000 евро 

годишно.  

 

Град Котбус е най-добрият пример за използването на сорбския език сред широката 

общественост в Долна Лужица, където 90-95% от уличните табели в града са два езика. 

Г-н Коинцер обаче подчерта, че е важно всяка конкретна сфера от живота да се 

възприема като езикова среда. Той даде пример с местния зоопарк, където табелите на 

сорбски език са премахнати, а са поставени обяснителни табели на немски, английски и 

полски.  

 

На въпроса на г-н Чаки как сорбският език се вписва в образователната система г-н 

Коинцер отговори, че откритата през 1998 г. детска градина с преподаване на сорбски 
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език е огромна крачка напред. В училищата обаче предметите, които изискват много 

комуникация, като например историята, се преподават само на немски език. В шест 

начални училища се използват учебни програми за двуезично обучение, но липсва 

единен подход към предметите на два езика. В основните училища различни предмети 

се преподават на два езика. Това е свързано и с наличието на преподаватели. В 

образователната система липсва приемственост; по-добра приемственост би довела до 

по-голяма ефективност. Друго предизвикателство са учебните материали. Нужни са били 

цели две години, за да се преведе един учебник, а дотогава част от съдържанието му вече 

е остаряло. Тъй като липсват много учебни материали, преподавателите ги разработват 

сами на доброволен принцип, което води до много работа за тях. 

 

Зададен беше въпрос как се приобщават към езика младите хора. По-старото поколение 

все още говори езика в къщи, но се бори с младото поколение, тъй като езикът, който се 

преподава в училище, е малко по-различен. По остарелия диалект на езика, който се 

говори в къщи, лесно може да се определи селото, от което е човекът. Но за да се защити 

и съживи езикът, е необходим един стандартен диалект. Г-н Коинцер заяви, че тази идея 

все повече се налага. Все повече млади хора, завършващи училище, са много ангажирани 

с езика. Те го изучават в училище и след това се включват в „Домовина“, в чийто 

управителен съвет има много млади хора. Младежите владеят езика все по-добре. 

 

През 2007 г. между „Домовина“ и тогавашния оператор на рудника за лигнитни въглища 

Vattenfall се подписва споразумение с условието, че всеки, който печели от използването 

на суровините в региона, носи отговорност за въпросите в областта на културата и 

социалната сфера, особено когато разрушаването на села оказва въздействие върху 

културата. Настоящият оператор е продължил ангажимента по споразумението. 

Правителството на провинцията е посочило, че собственикът на мините трябва да носи 

отговорност към сорбската общност. Очаква се ангажиментът да се спазва, а управата да 

следи за степента на изпълнение на поетите задължения. „Домовина“ се среща с 

представители на LEAG два пъти годишно, за да обсъдят съответните въпроси. 

Обсъжданията са трудни и понякога будят безпокойство, но представляват открит обмен 

на гледни точки. 

 

Среща с г-н Андреас Сталберг, експерт и консултант по въпросите на рудодобива в 

община Шенкендьоберн 

 

Сталберг работи в Шенкендьоберн, малка община от германската страна на границата с 

Полша. Той е също така член на местния областен съвет и на комисията по въпросите на 

добива на лигнитни въглища в Бранденбург. 

 

В презентацията си той постави акцент върху прилагането на директивите на ЕС по 

отношение на рудодобивните дейности. 

 

Община Шенкендьоберн е разположена на площ от 214 км2 и се състои от 16 села. От 

гледна точка на площта си, тя е 77-та по големина община в Германия, но въпреки това 

има само 3 700 жители. Основните дейности са в сферата на селското и горското 

стопанство. Важни са също така множеството качествени природни богатства и 

устойчивият туризъм. Община Шенкендьоберн се обявява против рудодобива. През 

2007 г. събранието приема резолюция, в която се посочва, че Шенкендьоберн ще направи 
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всичко възможно за предотвратяване на бъдещите рудодобивни дейности на своята 

територия. Този ангажимент е потвърден и през 2014 г.  

 

Откритият рудник „Йеншвалде“, който е в експлоатация от 1976 г., влиза в района на 

общината. През 2002 г. е приет регионален план за добива на лигнитни въглища. Според 

последната информация от дружеството, рудникът „Йеншвалде“ ще бъде затворен през 

2023 г. В законодателството на ЕС се предвиждат стратегически екологични оценки на 

плановете и програмите, включително и плановете за добив на лигнитни въглища. 

Директивата за стратегическа екологична оценка обаче все още не е транспонирана в 

националното право по времето, когато е приет регионалният план за добива на лигнитни 

въглища, което обяснява защо не е била извършена оценка.  

 

През септември 2007 г. гражданите на общината чуват по радиото, че Vattenfall планира 

отваряне на нов рудник. Етапът на планирането му е трябвало да приключи до 2017 г. 

През март 2017 г. гражданите разбират от LEAG, че няма повече да се работи по 

реализирането на този план. Планът официално е спрян през септември 2017 г. Това е 

означавало десетгодишна битка за три села, които е трябвало  да бъдат презаселени 

поради този план, както и за пет села в периметъра, които са щели да бъдат засегнати. 

Повече от 900 жители са щели да бъдат засегнати от презаселването. Задължителният 

план за лигнитните въглища за планираната мина е щял да изисква социално-

икономически анализ. Общината води сериозна кампания срещу плана и според г-н 

Сталберг тази активна ангажираност е една от причините за спирането на плана. 

 

Друг проблем пред общината е планирането на много обширна рудодобивна дейност на 

полското дружество с държавно участие PEG — полско дружество в съседната община 

Губин, разположена от полската страна на границата. В резултат на плана са щели да 

бъдат засегнати 15—16 села с над 2 500 жители, които е трябвало да се презаселят. За да 

се реализира този план, през 2011 г. съответните полски регионални органи одобряват 

план за развитие. Поради трансграничното въздействие на планираната дейност, като 

например нивото на подпочвените води, е трябвало да се извърши стратегическа оценка 

на въздействието. В рамките на трансграничните консултации е взела участие община 

Шенкендьоберн. Едновременно с това, през 2015—2016 г. полското рудодобивно 

дружество извършва консултации на трансгранично равнище, в рамките на процедурата 

за европейска оценка на въздействието. Поради очакваното сериозно въздействие върху 

общината, тя отново изрази своето становище. Г-н Сталберг счита, че отново 

благодарение на ангажираността на общината прилагането на плана е отложено от 

оператора на рудника през 2016 г. Плановете обаче трябва да бъдат представени отново 

през първото тримесечие на 2019 г. 

 

Сталберг коментира и въпроса за значението на открития рудник „Йеншвалде“ за 

община Шенкендьоберн. Рудникът е оказал въздействие върху нивото на подпочвените 

води, което се е понижило. Официално границата на въздействие на рудодобивната 

дейност се основава на спад на нивото на подпочвените води с 2 метра. В много горски 

и блатисти местности, защитени по „Натура 2000“,  една промяна в нивото на водите, 

дори и от няколко сантиметра, може да доведе до сериозни последици. Г-н Сталберг 

подчерта, че тези местности изсъхват все повече, което оказва въздействие върху 

богатото биологично разнообразие. Части от района са защитени от Директивата за 

птиците. Г-н Сталберг даде някои подробни примери за въздействието върху определени 

езера във и извън границата на въздействие на рудодобива, включително езерото 
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Пастлингзее. Той посочи също така, че органите са отхвърлили предложението да 

възложат проучване, което да оцени отношенията на взаимна зависимост.  

 

Въпросът кой носи отговорност беше обсъден при закрити врата между оператора на 

рудника и органите по въпросите на рудодобива и околната среда. На засегнатите хора и 

на общината, като собственик на района, не беше дадена думата, да не говорим за 

широката общественост. Г-н Сталберг разглежда като положителен знак факта, че през 

март 2017 г. Министерството на развитието на селските райони, околната среда и 

земеделието е установило, че добивът на лигнитни въглища е оказал значително 

въздействие върху едно от езерата. Все още обаче няма регулаторни изисквания по 

отношение на задълженията и ясната отговорност на оператора на рудника. Органът по 

въпросите на рудодобива твърди, че все още трябва да се определи точното равнище на 

отговорност.  

 

Друг проблем за общината е изоставянето на открития рудник „Йеншвалде“. В законовия 

план за лигнитните въглища е било предвидено създаването на едно голямо изкуствено 

езеро в района. В представеното ново предложение за възстановяване на терена са 

предвидени три изкуствени езера. Община Шенкендьоберн счита, че това са значителни 

промени, че планът за добив на лигнитни въглища трябва да се промени и че е 

необходима европейска оценка на въздействието. Що се отнася до жителите на района, 

естеството на ландшафта е важен въпрос, независимо дали става въпрос за езера или 

гористи местности. Органите за планиране на провинциите Берлин и Бранденбург обаче 

са отхвърлили това тълкуване и считат, че планът трябва да се приложи по друг начин, 

така че вече да не е необходимо извършването на европейска оценка на въздействието. 

Аргументът за това решение е, че повърхността не е била променена. Според г-н 

Сталберг има конфликт на интереси, тъй като органът по въпросите на рудодобива е под 

ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката. За да не застраши 

икономическите си интереси, правителството на Бранденбург иска да избегне 

производства за установяване на неизпълнение на задължения и поради това не взема 

под внимание този въпрос. 

 

На въпроса за достъпа до данни г-н Сталберг заяви, че всички задължителни данни са 

налични. В тези данни обаче нерядко липсват подробности. Тези неподробни 

задължителни екологични данни се предоставят само от рудодобивното дружество, но 

не и от органите. Управата на провинцията може да изисква данни и да ги предоставя, 

но за съжаление не го е направила. Задължителните данни относно оператора на рудника 

са предоставени от органа по въпросите на рудодобива. 

 

16 февруари 2018 г., петък 

 

Среща с представители на основното училище с преподаване на долносорбски език 

(Niedersorbisches Gymnasium) в Котбус 

 

Делегацията беше посрещната от ученици в народни носии, с хляб и сол, както и с 

изпълнение на песни на сорбски език от училищния хор. След това директорът, Анке 

Хиле-Сикерт, представи накратко училището, специален вид училище с преподаване на 

долносорбски език. Учениците започват да изучават долносорбски език още от първия 

учебен ден. Те постъпват в училището с различна степен на владеене на езика — някои 
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въобще не говорят сорбски, други са го изучавали в началното училище, а трети го учат 

още от детската градина и вече говорят два езика.  

 

Учениците се обучават в различни класове и групи, в зависимост от предишните си 

знания. Различни предмети се преподават на сорбски език. Учителите трябва да са 

получили подходящо обучение, за да са подготвени да преподават качествено в 

прогимназиалния курс на обучение. Намирането на достатъчно подходящи и 

квалифицирани учители за двуезично преподаване за последните години на средното 

образование се оказва предизвикателство. В училището се извършва широка гама от 

дейности, свързани със сорбската/вендската култура, като например хор, групи по 

народни танци, театрална трупа и училищни музикални групи. Фондацията за сорбите 

подпомага финансово тези дейности. Например, диригентът на хора е намерен от 

фондацията, намираща се в Бауцен.  

 

Директорката спомена участието на училището в проект по програма “Еразъм+”, 

насочен към регионалната култура и малцинствените общности. Учениците са провели 

интересни разговори с норвежкия партньор от саамската общност относно 

възможностите за участието на малцинства от различни европейски държави. Учениците 

от основното училище с изучаване на долносорбски език се виждат като многостранно 

развити личности. Те се гордеят, че са европейци, но също така те са граждани на света, 

както и германци със сорбски произход от провинция Бранденбург. Те са много различни 

и със силно развито чувство за идентичност. Учениците се учат как да градят бъдещето 

си и се връщат, за да работят активно, прилагайки уменията си в своите родни градове и 

села. 

 

В срещата взеха участие г-жа Комолка, председател на училищната конференция, г-н 

Гайс, учител, г-жа Воскамп, представител на асоциацията на родителите, и учениците 

Денис Грот и Майя Шрам. Всички те се представиха накратко.  

 

Г-жа Хиле-Зикерт заяви, че е предизвикателство да се мотивират хората да изучават 

сорбски език поради факта, че това е малцинствен език без родина. Изучаването на езика 

е допълнителна работа, което се дължи също така на недостатъчното съвременни 

стандартни учебни материали. Мотивацията зависи до голяма степента от това доколко 

се популяризира културата на сорбите в началното училище. В този смисъл г-жа Хиле-

Зикерт не е особено удовлетворена от резултатите. Разнообразието в образователната 

система предлага много алтернативи и поради това основното училище с изучаване на 

долносорбски език трябва да рекламира услугите си. Нерядко училището е в положение 

на изолация и без подкрепа от страна на властите. Невинаги то съумява да събере 

минималния изискван брой от 25 ученика за сформирането на паралелка. Понастоящем 

в по-горните класове някои от основните предмети не могат да бъдат преподавани на 

сорбски език. Според г-жа Хиле-Зикерт е особено важно да се осигури непрекъснато 

обучение на сорбски език от детската градина до завършване на гимназията. 

 

Г-жа Шрам подчерта значението на изучаването на сорбски език и връщането към 

корените. Фактът, че тя е учила сорбски, изпълва семейството ѝ с гордост. Децата могат 

да общуват със своите баби и дядовци на майчиния си език и да пеят едни и същи песни. 

С това се подпомага съживяването на културата, загубена за цяло едно поколение при 

процеса на асимилация в бившата ГДР. В днешно време тези, които откриват езика, 
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отново започват с гордост да се самоопределят като сорби и да говорят този език. Езикът 

също така отваря врати към Полша и Чешката република. 

 

Според г-жа Аукен изучаването на сорбски език не следва да бъде продиктувано от 

носталгия и също така е необходима модернизация. Представителите заявиха, че се 

опитват да запазят традициите живи, например като носят народни носии. Но има и 

признаци на модернизация, като например поп и рок групите, които съживяват 

традициите, като изпълняват съвременна музика на традиционни сорбски инструменти. 

Съвременно звучене и развитие се придава и чрез социалните медии. Вече се използват 

и онлайн платформите, за да се изпращат съобщения на сорбски език.  

 

Представителите посочиха и наредбата за училищата с преподаване на сорбски/вендски 

език, която в момента се обсъжда на министерско равнище. Те изразиха съжаление за 

факта, че училищните разпоредби в посочената наредба са били приети и наложени, без 

консултации. Въз основа на последния проект от октомври 2017 г., изготвен от 

Министерството на науката, научноизследавателската дейност и културата, само деца, 

които предварително владеят сорбски език, ще могат да посещават съответните 

училища. 60—80% от потенциалните ученици обаче не биха имали предварителни 

познания по езика и няма да могат да получат достъп до изучаването на сорбски език. 

Приемането на проекта на наредбата би оказало сериозно въздействие върху основното 

училище с преподаване на долносорбски език и представлява реална заплаха за сорбския 

език. На родителите следва да се дадат гаранции, че децата им ще имат достъп до 

езиковото обучение.  

 

Според г-жа Комолка бъдещето на езика зависи от бъдещето на учениците. Един език се 

научава най-добре, когато предметите се преподават на този език, а не просто като се 

изучава като чужд език. Изучаването на сорбски език като чужд език често пъти е 

допълнение към стандартните учебни програми и се счита като тежест или пречка за 

изучаването на други чужди езици. Тази конкуренция ограничава потенциалния интерес 

на децата и родителите. Необходима е визия за бъдещото, за да могат децата да запазят 

езика. Друг важен въпрос е липсата на занимания през свободното време за по-големите 

деца. Нужно е юношите да имат възможности да използват езика извън училище, тъй 

като е важно те да могат да се учат един от друг. Представителите заявиха, че биха искали 

сорбският език да се използва повече при публичните услуги, например чрез позитивна 

дискриминация в сектора. В момента няма реална перспектива сорбският език да се 

използва в професионална среда, което не насърчава младите хора да го изучават. През 

настоящата година 80 завършващи ученика говорят свободно сорбски език. Вероятно 

само малцина от тях ще имат някаква перспектива за професионална реализация в 

региона. Добивът на лигнитни въглища е оказал вредно въздействие върху сорбската 

общност и оцеляването на езика е свързано с модернизацията на региона. 

 

Среща с Торстен Мак, председател на Съвета по въпросите на сорбите и вендите на 

провинция Бранденбург 

 

Г-н Мак се представи като председател на Съвета по въпросите на сорбите и вендите на 

провинция Бранденбург. Съветът изпълнява консултативна функция и проверява всички 

проекти и закони, които минават през парламента на провинцията, за да установи дали 

те оказват въздействие върху сорбската общност. В член 25 от конституцията на 

провинция Бранденбург са предвидени правата на сорбите в провинцията и ясно е 
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посочено правото на защита и съхранение на идентичността на сорбите/вендите и на 

техните селища. Според г-н Мак сорбската общност е сериозно засегната от добива на 

лигнитни въглища. 150 селища, населени с това малцинство, са изчезнали поради 

рудодобива, като много от тях са били центрове на сорбския език и култура. 

Малцинството не може да си позволи да загуби още от своите населени места. Той счита, 

че в съществуващия план за добив на лигнитни въглища интересите на сорбите са 

засегнати едва в незначителна степен. Член 25 представлява конституционно 

задължение и е много важен в правната йерархия. Съгласно конституцията трябва да се 

намери баланс между различните права и задължения. Той обаче счита, че в изготвения 

от правителството план за добив на лигнитни въглища не е намерен правилният баланс 

между интересите и задълженията. 

 

Европейският съюз косвено е помогнал за решаването на въпроса, когато органите на 

провинцията са внесли доклада за сорбите/вендите за обсъждане миналия месец и са се 

позовали на ЕС и на препоръки, които не са изцяло спазени. Този подход е бил критичен 

и е показал, че все още трябва да се работи много в това отношение. Освен това г-н Мак 

изтъкна факта, че изкопаемите горива в един момент ще се изчерпят, затова този сектор 

трябва да бъде закрит. В някои от предприятията за добив на лигнитни въглища вече има 

дефицит. Поради това е необходимо да има структурна промяна в региона и да бъде 

смекчен евентуалният социален шок в резултат на промяната. Необходимо е да се 

постави краен срок за постепенното преустановяване на добива на лигнитни въглища. 

 

Поглед към водените тогава преговори за ново коалиционно споразумение на федерално 

равнище създава впечатлението, че Германия се връща назад. Много от поставените по-

рано цели в областта на изменението на климата са занижени или дори премахнати. 

Според г-н Мак някои партии на федерално равнище просто защитават отрасъла за добив 

на лигнитни въглища, независимо от разумните икономически аргументи срещу него. 

Според г-н Мак вероятно поради резултата от преговорите за коалицията в Германия, 

LEAG е решила да разшири открития рудник „Велцов II“, което ще засегне сорбската 

общност в Прошим. Добиването на лигнитни въглища вече няма да е икономически 

целесъобразно и добивът от открити рудници не е модерна технология.  

 

Г-жа Жданока посочи писмото с отговора на министър Улрике Гутайл от януари 2017 г., 

в което тя принципно отхвърля всички обвинения в петиция № 079/2015. Според г-н 

Мак, г-жа Гутайл е права по въпроса за сорбския език и културното развитие. Тя самата 

е много активна и ангажирана с правата на сорбското малцинство. Друг проблем е 

социално-икономическото развитие на регион Лужица и замърсените води на река 

Шпрее и съседните водни басейни. Водата е червена от години, но органите на 

провинцията започват да обръщат внимание на проблема, едва когато червената вода е 

започнала да преминава през природния резерват „Шпреевалд“. Необходимо е да се 

обърне сериозно внимание на въпроса със замърсяването на питейната вода в Берлин и 

искането за пречистването ѝ. Г-н Мак изрази несъгласие с отговора в писмото на 

министър Гутейл по този въпрос.  

 

В отговор на въпроса на г-жа Жданока относно легитимността на дейностите по добива 

на лигнитни въглища, г-н Мак се позова на член 25 от конституцията и на официалната 

жалба от общността на Хорно, в която жалбоподателите питат дали този член 

представлява правна основа за спиране на разрушаването на селището. Тогава член 25 е 

изтълкуван по-свободно спрямо реално предвиденото в текста на този член. В резултат 
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на това се омаловажава конституцията и разрушаването на село Хорно продължава. Този 

аспект трябва да бъде взет под внимание. По личното мнение на г-н Мак, плановете за 

добива на лигнитни въглища не са изцяло законосъобразни, тъй като конституционната 

цел не е напълно спазена.  

 

Г-н Чаки обърна внимание на срещата с кмета на Велцов и представителите на Прошим. 

На тази среща е станало ясно, че въпросът за добива на лигнитни въглища предизвиква 

много емоции. По време на тази и на други срещи са разгледани различни мнения за това 

как да продължат рудодобивните дейности и дали да се разкриват нови рудници. Г-н 

Чаки поиска личното мнение на г-н Мак и се поинтересува от становището на съвета.  

 

Според г-н Мак населението на Прошим е подготвено за евентуалното разрушение на 

селището, независимо дали то се счита за място, населено със сорби, или не. Операторът 

на рудника притежава едната половина от селото. Другата половина е притежание на 

гражданите, които от стотици години живеят от земите си и използват всичко, което 

земята може да им предостави. Селото може самò да задоволява нуждите си от 

електричество. Идеята за разрушаването на това село е огромна политическа грешка и 

ще даде погрешен знак. Също така голяма част от етническите сорби в селото искат да 

съживят езика. Като голяма заплаха се възприема вероятността общността да изчезне 

заради добива на лигнитни въглища.  

 

Трябва да се разгледа въпросът дали лигнитните въглища все още са необходими, тъй 

като е безспорно, че технологията вече не е печеливша. Самото основно дружество вече 

не проявява интерес по икономически причини и намалява своите дейности и 

производство. В резултат на това са спрени плановете за открития рудник „Йеншвалде-

Норд“. Единствената електроцентрала, която ще продължи да работи, е „Шварце пумпе“. 

Като се има предвид бъдещата перспектива и жизненият цикъл на тази електроцентрала, 

трябва да се преосмислят свързаните с нея горива и да не се допускат повече открити 

рудници. С преместването на Прошим ще бъдат загубени устойчивите работни места, 

създадени въз основа на структурните промени. 

4. Нови политически събития след проучвателното посещение 

Една от точките от германското коалиционно споразумение, подписано на 12 март 

2018 г., е създаването на комисията за растеж, структурни промени и заетост. Целта на 

тази комисия е да разработи план за действие до края на 2018 г. Планът ще включва 

идеите за постепенно премахване на производството на електроенергия от въглища, с 

конкретен краен срок, и необходимите правни, икономически и социални мерки за тези 

структурни промени. Ще бъде създаден федерален фонд за финансова помощ за 

засегнатите региони. Комисията се състои от 4 председатели и 24 членове. На 

заседанията присъстват също така представители на германския Бундестаг и 

представители на германските провинции. Комисията заседава за първи път на 26 юни 

2018 г.  

5. Заключения и препоръки 

Въпросът за добива на лигнитни въглища в регион Лужица е много сериозен и сложен 

проблем. Добивът на лигнитни въглища оказва значително въздействие върху околната 
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среда и гражданите в региона, сред които е и сорбската общност.  

Въпреки отворените дискусии в Потсдам, с представители на три министерства на 

провинция Бранденбург, които отговарят за всички повдигнати в петициите проблеми, 

продължава да има неразрешени въпроси. Заключението на делегацията е, че следва да 

се проучи как федералното правителство вижда бъдещето на технологията за добив на 

лигнитни въглища в Бранденбург и Саксония.  

Делегацията научи, че добивът на лигнитни въглища има дълга история в Лужица и 

заключи, че няма ясна стратегия за икономическото преструктуриране на региона след 

постепенното преустановяване на този въгледобив. Спешно са необходими конкретни 

мерки за регионалното развитие.  

По принцип добивът на лигнитни въглища не е най-модерната технология. По време на 

посещението стана ясно, че добивът на лигнитни въглища оказва сериозно въздействие 

върху околната среда (разрушаване на ландшафта, замърсяване на водите и въздуха). 

Поради отделяните емисии на CO2 добивът на лигнитни въглища е един от факторите, 

които пречат на Германия да изпълни целите си за намаляване на емисиите.  

Положението на сорбското малцинство в Лужица също така е много сложен и сериозен 

въпрос. Езикът и културата на това малцинство са важни особености на региона Лужица 

и на културното многообразие в рамките на Европейския съюз. Сорбите са изправени 

пред заплаха за културната си идентичност и се страхуват, че ако добивът на лигнитни 

въглища продължи, това ще застраши тяхното бъдеще. Сорбската общност се опасява от 

презаселването, загубата на земя, липсата на обработваеми площи и голямото 

замърсяване на околната среда, наред с други проблеми.  

Заинтересовани лица на всички равнища носят отговорност за оказване на подкрепа на 

сорбската общност. Делегацията оценява положените от органите усилия за включване 

на общността в процеса на вземане на решения, като например Съвета по въпросите на 

сорбите. Назначаването на представители на сорбите на местно равнище в общините, 

където има сорбска общност, също е крачка в правилната посока. 

Основен повод за безпокойство е липсата на комуникация между органите на 

провинцията, НПО и други заинтересовани страни. Органите не оповестяват открито 

съответните данни, и по-специално информация за състоянието на околната среда, 

съгласно изискванията, произтичащи от законодателството на ЕС. По отношение на 

замърсяването на река Шпрее, органите следва да приложат мерки за подобряване на 

качеството на водите и да наблюдават степента на замърсяване.  

С оглед на посочените по-горе констатации, комисията по петиции отправя следните 

препоръки към компетентните национални органи и към Комисията: 

1. отбелязва, че въпросът за добива на лигнитни въглища е много сложен и 

чувствителен и че той оказва голямо въздействие върху околната среда в регион 

Лужица, както и върху живота на гражданите, и по-специално върху хората, които са 

пряко засегнати от откритите рудници чрез плановете за презаселване; 

2. отбелязва общото заключение на всички заинтересовани страни, че добивът на 

лигнитни въглища и тяхното използване в електроцентрали трябва да се прекратят; 
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отбелязва волята на органите да избегнат една дестабилизираща промяна, която ще 

предизвика социално-икономически шок; изразява загриженост обаче във връзка с 

липсата на подробен план за започване на изискваното постепенно извеждане от 

употреба на тази технология и замяната ѝ с по-чисти варианти, а именно енергия от 

възобновяеми източници, което може да създаде нови възможности за 

висококвалифицирани работни места; счита, че следва вниманието да се насочи както 

към борбата с изменението на климата, така и към работните места и растежа, с цел 

да се стимулират новите възможности за заетост в сектора на енергетиката и 

инвестициите в модерни технологии; 

3. подчертава важната роля на новосъздадената от Европейската комисия платформа за 

въгледобивните региони в преход, която следва да помогне на регионите с 

рудодобивни дейности да идентифицират, разработят и приложат проекти, с които 

потенциално може да се постави началото на икономически рентабилна и 

технологично изпълнима промяна и на многостранен диалог за политическата рамка 

и регулирането; 

4. отправя искане за информация от федералното правителство относно задачите и 

отговорностите на новосъздадената комисия по въпросите на добива на лигнитни 

въглища; припомня на компетентните национални и регионални органи, че е важно 

да има налице ясен график за постепенното преустановяване на добива на лигнитни 

въглища и конкретен план със специфични алтернативни мерки за справяне с 

предизвикателствата във връзка с необходимите структурни промени в регион 

Лужица; счита, че 2040 г. е твърде късно, за да се изпълнят целите за намаляване на 

емисиите и да не се допусне повторен социално-икономическия шок в региона, и 

подчертава, че процесът по постепенно преустановяване на дейностите трябва да 

започне незабавно; 

5. отбелязва, че въгледобивната промишленост вече няма съществено значение за 

развитието на Лужица; подчертава, че въгледобивът няма бъдеще никъде в Европа, 

тъй като оказва пряко въздействие върху околната среда, климата и земеползването 

и причинява шумово замърсяване и замърсяване на въздуха и водите, както се случи 

в Лужица с железните оксиди и сулфата в повърхностните и подпочвените води; 

освен това той води също така до сериозно широкомащабно замърсяване и рискове 

за общественото здраве; 

6. отправя предложение за закриването на всички открити рудници за въглища и 

захранваните с въглища електроцентрали във възможно най-кратък срок до 2040 г.; 

отправя искане за незабавно спиране на преките и непреките публични субсидии за 

тези дейности, като средствата от тях се насочат към устойчиви възобновяеми 

енергийни източници и свързания с това преход, включително и към засегнатите 

работни места и общности; счита, че следва да се отделят средства на ЕС, с които да 

се подкрепят реалните усилия за преход; 

7. настойчиво призовава федералните и регионалните органи да разработят цялостен 

план за икономическо преструктуриране и незабавно да започнат екологичен преход, 

като прилагат мерки за регионално развитие на регион Лужица; с оглед на въпросите 

за климата, счита, че планираното постепенно спиране на производството на ядрена 

енергия не трябва в никакъв случай да води до по-голямо използване на въглищата 

като източник на енергия; 



 

PE623.591v03-00 30/32 CR\1165897BG.docx 

BG 

8. припомня целите на Парижкото споразумение и посочва целта на ЕС за 32% 

възобновяема енергия до 2030 г. съгласно споразумението от 14 юни 2018 г. между 

Комисията, Парламента и Съвета, постигнато в резултат на преговорите за по-

нататъшното развитие на възобновяемата енергия в ЕС; счита, че е необходимо да се 

дадат справедливи и равни шансове на всички енергийни сектори; 

9. подчертава доказания факт, че с преминаването към възобновяеми енергийни 

източници и мерки за енергийна ефективност има капацитет да се създадат много 

постоянни работни места, за които се изискват квалифицирани работници; изразява 

убеждението си, че това по-голямо търсене на трудоемки дейности със сигурност ще 

даде импулс за съживяване на икономиката на региона, въз основа на развитието на 

устойчиви дейности, като по този начин тя ще стане по-конкурентоспособна през 

идните десетилетия; подчертава, че настоящите компетентни органи имат 

задължението да гарантират навременното осъществяване на необходимите 

социално-икономически промени; счита, че следва да се предоставят достатъчно 

средства от структурните фондове на ЕС за трансформацията на регионите, където 

от години се добиват въглища, като предоставянето им бъде обвързано с определени 

условия; 

10. счита, че решенията за инвестиции в енергийни източници, по-специално когато 

става въпрос за публично финансиране, трябва да се вземат въз основа на надеждни 

данни за реалното функциониране на пазара и трябва също така да отчитат 

свързаните с всяка дейност външни фактори, като например използването на 

ресурсите като почва и води, както и действителното или потенциалното замърсяване 

или въздействие върху общественото здраве и околната среда; отправя искане към 

Комисията да актуализира данните и прогнозите си за цените на енергията за 

различните източници, като взема предвид тези критерии; 

11. изисква Комисията да извърши оценка на съответствието с Рамковата директива за 

водите, Директивата за питейната вода и Директивата за подпочвените води в 

провинция Бранденбург, по-специално в регион Лужица, както и на действителното 

въздействие на добива на лигнитни въглища върху защитените зони по 

„Натура 2000“ и да информира Парламента за всякакви свързани с това дерогации; 

припомня важността да се спазват директивите за оценка на въздействието върху 

околната среда и да се гарантира участието на обществеността, включително и на 

трансгранична основа, когато това е приложимо;  

12. призовава за прозрачна, редовна и своевременна комуникация от страна на всички 

компетентни органи със засегнатите от добива на въглища граждани, и по-специално 

с представителите на сорбската общност; изисква публичен достъп до условията за 

продажба на рудодобивните активи от Vattenfall на EPH, както и до условията за 

извършване на оперативна дейност и наложените от обществените органи 

ограничения, ако има такива; 

13. призовава компетентните органи да осъществяват редовен мониторинг и контрол и 

да се отчитат по прозрачен начин пред Комисията във връзка с промените в 

замърсяването на водите на реките, езерата и подпочвените води, като тези органи 

гарантират, че всички събрани данни се публикуват достатъчно подробно и 

своевременно; подчертава, че е важно да има надежден системен подход, който да 

включва пунктове за измерване на определени места и при който да е взета предвид 

крайната цел за адекватно опазване на общественото здраве; 
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14. призовава правителствата на провинциите Бранденбург и Саксония да дадат 

информация относно предоставените на рудодобивните дружества изключения или 

преки или непреки субсидии въз основа на законодателството на провинциите в 

областта на водите; отбелязва, че промените в нивото на подземните води оказват 

отрицателно въздействие върху химическия състав на водните басейни, предвид 

геологичните характеристики на региона; отправя искане към правителствата на 

провинциите да предоставят прозрачно, надлежно и своевременно информация за 

всякакви бъдещи планове по отношение на съществуващите сега активни рудници; 

счита, че правителствата на провинциите не следва да предоставят никакви нови 

разрешителни за откриването на нови рудници или разширяването на 

съществуващите, включително рудника „Велзов-Зюд“, както и че е нужно да се 

определи ясен краен срок за настоящите оперативни действия; 

15. припомня важността да се спазват правните изисквания по отношение на третирането 

на утайките, а именно системно да се гарантира не само отстраняването им, но също 

така и подходящото им третиране и обезвреждане; 

16. обявява се против по-нататъшното презаселване на населението в Лужица, по-

специално на сорбската общност, в резултат на рудодобивните дейности, с цел 

обръщане на тенденцията от миналото десетилетие на социално и културно 

изкореняване на населението; 

17. настойчиво подчертава колко е важно да се осигури пълно възстановяване на 

предишните мини и да се гарантира цялостно стабилизиране на почвата, с което да 

се осигури възможност не само за възобновяването на околната среда, но също така 

и за развитието на пълноценни социално-икономически дейности; подчертава 

значението на това да се отделят необходимите ресурси и да се положат 

необходимите усилия, за да се сведе до неутрални стойности киселинността на 

изкуствените езера в рамките на предишните рудници, така че езерата да могат 

наистина да се използват за почивка и отдих; счита, предвид наученото от предишни 

подходи, че настоящите рудодобивни оператори трябва задължително да участват и 

в крайна сметка да поемат отговорност за целесъобразното и своевременно 

обновяване на съответните обекти; 

18. призовава държавните органи да гарантират, че въз основа на принципа 

„замърсителят плаща“ въгледобивните дружества недвусмислено носят отговорност 

за всякакви евентуални последици от въгледобивните дейности върху околната среда 

и от самото начало — като предварително условие за получаване на лиценз за 

оперативни дейности, преди да започнат да развиват дейност — федералните и 

регионалните органи да ги задължават да отделят блокиран депозит в достатъчно 

голям размер, който да се използва специално за стабилизиране, обновяване и 

възобновяване на местата за въгледобив, както и за отстраняване на всяко евентуално 

замърсяване в резултат на добива на лигнитни въглища, с оглед да не се допуска в 

бъдеще да се обременяват данъкоплатците; 

19. подчертава значението на участието на членове от сорбската общност в процесите на 

вземане на решение на всички равнища, когато са засегнатите техните права; счита, 

че на Съвета по въпросите на сорбите трябва да бъдат предоставени повече права, за 

да се гарантира активното му участие; 
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20. призовава правителствата на провинции Бранденбург и Саксония да подкрепят 

сорбския език по всякакви възможни начини; приветства предприетите мерки за 

насърчаване използването на сорбски език и с удовлетвореност отбелязва, че в 

региона на Лужица пътните знаци са на два езика; отправя препоръка за разширяване 

на лингвистичната среда на сорбския език, наред с другото, чрез съобщения в 

обществения транспорт или табели с обяснения на обществени места като музеи, 

паркове и зоологически градини; все пак счита, че е необходимо да се вземат много 

повече структурирани мерки, с цел да се съхрани сорбският език и да се насърчи 

използването му в обществения и личния живот на гражданите от региона; 

21. отбелязва факта, че обучението на сорбски език е особено важно, за да продължи да 

съществува езикът; изразява загриженост по повод на настоящата реформа на 

правилата за обучението на сорбски език в Бранденбург, както и на това, че като 

последица от нея се възпрепятства непрекъснатото обучение на сорбски език; 

подчертава, че на всички нива в образователната система има нужда от повече 

квалифицирани преподаватели, които да имат умения и компетенции по сорбски 

език; 

22. отправя предложение да се отделят средства от фондовете на ЕС за насърчаване 

използването на сорбския език и популяризирането на сорбската култура, и по-

специално за конкретни структурни аспекти като обучението на преподаватели в 

Лайпцигския университет, което може да гарантира ученето през целия живот на 

сорбския език, още от детската градина, заедно с подкрепа за проекта „Витай“; счита, 

че Фондацията за народа на сорбите в Бауцен би могла да е надежден партньор по 

този проект; 

23. присъединява се към призивите на гражданите по отношение на бъдещото развитие 

на регион Лужица.  

 

 

 

 


