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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0526/2008, внесена от Вера Пентканчин, с българско 
гражданство, относно неприлагането от страна на българското 
правителство на законодателството на Общността по отношение на 
мрежата Натура 2000

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, твърди, че българското правителство не предоставя 
действителна закрила на защитените зони по Натура 2000 и че са необходими спешни 
мерки за предотвратяване на унищожаването им. Вносителката на петицията очертава 
основните проблеми и препоръчва решения, като посочва конкретни зони, в които не се 
прилага законодателството на Общността във връзка с мрежата Натура 2000.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Петицията

Вносителката на петицията твърди, че българското правителство не предоставя 
действителна закрила на защитените зони по Натура 2000 и че са необходими спешни 
мерки за предотвратяване на унищожаването им. Вносителката на петицията очертава 
основните проблеми и препоръчва решения, като посочва конкретни зони, в които не се 
прилага законодателството на Общността във връзка с мрежата Натура 2000.
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Вносителката на петицията повдига два основни въпроса. Първият проблем е 
недостатъчното определяне на три обекта от значение за Общността (ОЗО), а именно 
„Рила буфер“ BG0001188, „Твърдишка планина“ BG0000211 и „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ BG0001040.

Вторият въпрос е свързан с развитието на строителни проекти в редица обекти, 
определени съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна1 (Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕИО 
относно опазването на дивите птици2 (Директива за птиците).

Забележки на Комисията относно петицията

Недостатъчно определяне на обекти по Натура 2000

Анализът на настоящата ситуация показва, че досега България е определила 
приблизително 34 % от своята територия, което в голяма степен обхваща
местообитанията и видовете, защитени от двете директиви — за птиците и за 
местообитанията. Въпреки това е необходима известна допълнителна работа, за да се 
гарантира пълно съответствие с Директивата за местообитанията. На България може да 
се наложи да разшири някои вече съществуващи обекти или да предложи нови обекти 
най-късно до 1 септември 2009 г. Поради това въпросът за недостатъчното определяне 
остава отворен и продължава да се разглежда.
Основните тревоги на Комисията остават тези във връзка с недостатъчното определяне 
на специалните защитени зони (СЗЗ). Въпреки че България е определила всичките си 
114 орнитологично важни места (ОВМ), териториите на шест от обектите са 
значително намалени без ясни научни основания за това. Комисията се обърна с 
официално уведомително писмо към българските органи през юни 2008 г. Отговорът 
беше получен през август 2008 г. и в момента се анализира от службите на Комисията.

Строителни дейности в райони, които подлежат на защита съгласно 
законодателството на ЕО в областта на опазването на природата

Комисията е информирана за интензивното строителство по крайбрежието на Черно 
море и в планинските области в България и по-специално в районите на Калиакра, 
Емине-Иракли, Рила планина, Пирин планина и др. По тези случаи Комисията е 
започнала разследвания, които все още не са приключили. Във връзка със строителните 
дейности в орнитологично важния район на Калиакра Комисията изпрати официално 
уведомително писмо до България през ноември 2008 г.

Заключения

Комисията ще продължи да разследва положението в България, както във връзка с 
определянето на обекти по Натура 2000, така и по отношение на адекватното прилагане 
на режимите за защита по директивите за природата. Ако е необходимо, ще бъдат 
предприети действия съгласно член 226 от Договора за ЕО.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7—50.
2 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1—18.
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