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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0507/2007, внесена от Петко Ковачев, с българско гражданство, 
подкрепена с три подписа, срещу финансиране от страна на Общността 
на проект за автомагистрална инфраструктура

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на проект за отсечка от автомагистралата, 
която преминава през Централна и Западна  България и е част от трансевропейската 
транспортна мрежа (автомагистрала „Люлин”), като изтъква несъвместимостта му с 
изискванията за опазване на околната среда. Той оспорва по-специално решението на 
Европейската комисия да предостави втори транш от финансови средства за проекта 
(първият е бил предоставен през 2002 г. по програма ФАР) въпреки недостатъците в 
процедурата по издаване на разрешително, от гледна точка на задълженията, 
установени от законодателството на Общността относно оценката на въздействието 
върху околната среда и посочени в Договора за присъединяване към ЕС. Според 
твърденията на вносителя, компетентните органи не са взели предвид възраженията от 
страна на населението на гр. Банкя и самата столица, нито научните становища срещу 
проекта по отношение на замърсяването на въздуха, опазването на минералните извори 
и здравето на пациентите в заведение за лечение на сърдечносъдови заболявания. 
Освен това,  вносителят твърди, че въпросните органи не са дали възможност на 
протестиращите да използват съдебни средства за обжалване, като са пристъпили 
незабавно към прилагане на заключението от процедурата за оценка на въздействието 
върху околната среда. Службите на Комисията (ГД „Регионална политика“) са 
одобрили финансирането и въпросът, отправен от члена на Европейския парламент 
Gisella Kallenbach, не е получил удовлетворителен отговор.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Вносителите на петицията, група природозащитни неправителствени организации, 
протестират срещу решението на Комисията от 2004 г. да отмени условие, съдържащо 
се във финансовия меморандум на проекта „Автомагистрала „Люлин“, отсечка 
Софийски околовръстен път – пътен възел „Даскалово“, засягащ Западна и Централна 
България – 2001BG16PPT004“. Изпълнението на въпросното условие съставлява 
предварително изискване за изплащането на втория транш от одобрената за проекта 
сума по ИСПА.

Забележки на Комисията относно петицията

Обстоятелства

Проектът предвижда построяването на нова автомагистрала с дължина от около 19 км, 
която да свърже софийския околовръстен път и главните пътища E-79 и E871 при пътен 
възел „Даскалово“. Главният път E-79 преминава южно от София в посока Гърция и 
представлява част от приоритетния трансевропейски транспортен коридор ІV. Главен 
път E-871 свързва София и Бившата югославска република Македония) и представлява 
част от приоритетния коридор VIII. През ноември 2002 г. Комисията одобри помощ по 
ИСПА в размер 111,3 милиона евро за този проект.

Оценка на въздействието върху околната среда

Важен въпрос по отношение на този проект е въпросът за прилагането на процедурите 
по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Въпреки че България по 
това време е била държава кандидатка за членство и поради това за нея не е била в сила 
директивата за ОВОС (Директива 85/337/EИО, изменена от Директиви 97/11/EО и 
2003/35/EО), регламентът ИСПА1 изисква оценка на въздействието върху околната 
среда, подобна на тази, изложена в съответната директива за ОВОС. Поради това 
Комисията настоява за пряко и пълно прилагане на основните разпоредби на 
директивата за ОВОС, когато се търси подкрепа на ИСПА за големи инфраструктурни 
проекти.

Процедури по ОВОС, проведени от българските органи

Първоначалната процедура по ОВОС е проведена през 2001 г. и включва поредица 
обществени изслушвания. Българското министерство на околната среда и водите обаче 
върна доклада по ОВОС на бенефициера — изпълнителна агенция „Пътища“ — и 
поиска да се направи изследване за 5 допълнителни  хоризонтални проекции за 
автомагистралата. Беше проведено ново изследване по ОВОС, обхващащо тези 
допълнителни варианти, което беше представено на министерството на околната среда 
и водите, след като през юли 2002 г. националният експертен съвет по устройство на 
територията излезе с препоръка за съчетание на разработените алтернативни решения 
(„син“ и „кафяв“ вариант).

                                               
1 Регламент (EО) № 1267/1999 на Съвета.
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През септември 2002 г. Министерството на околната среда и водите издаде решение и 
екологично разрешително, в което препоръчва и различни мерки, с които да се намали 
въздействието на проекта върху околната среда.

Комисията одобри проекта за автомагистрала „Люлин“ за помощ по ИСПА през 
ноември 2002 г. след положително становище на управителния комитет на ИСПА, 
имайки предвид гореспоменатите процедури. При все това, въпреки преценката, че 
техническото изследване за оценката на въздействието върху околната среда 
съответства на изискванията, Комисията счете, че процедурите по консултация не 
отговарят напълно на директивите за ОВОС, тъй като преразгледаното изследване по 
ОВОС (включително различните хоризонтални проекции на автомагистралата) не е 
било наново предоставено на обществеността за консултация. Поради това към 
финансовия меморандум по ИСПА беше добавено условие, чрез което да се гарантира, 
че българските органи са предприели мерки за правилно провеждане на консултация.

Условие на финансовия меморандум по ИСПА относно ОВОС

Това условие (член 8, параграф 3, буква б) от финансовия меморандум) обвързва 
изплащането на втория транш от предварителното плащане по безвъзмездните 
средства, отпуснати от ИСПА с:

„... предоставянето на пълни доказателства, че е проведена нова консултация с 
обществеността и с компетентните органи по околната среда (преди края на 
първото тримесечие на 2003 г.), основаваща се на преразгледаното окончателно 
изследване за оценката на въздействието върху околната среда и издаването на ново 
екологично разрешение, което взема предвид тази консултация.“

За да се съобразят с това условие, българските органи решиха да проведат 
допълнителен кръг консултации в края на лятото на 2003 г. Комисията счете, че 
условието на финансовия меморандум не е било спазено, тъй като вследствие на тези 
консултации не е било издадено ново екологично решение.

Тъй като този проблем не намери разрешение, съществуваше опасност проектът да 
бъде отменен през 2004 г.  Поради това, по настояване на Комисията, българските 
органи проведоха още един кръг публични изслушвания във всички засегнати райони в 
периода септември – октомври 2004 г. Те се основаваха на изследването по ОВОС, 
което включваше седем алтернативни хоризонтални проекции на автомагистралата. В 
последствие, на 3 ноември 2004 г., министерството на околната среда и водите издаде 
ново решение за ОВОС въз основа на тези разисквания, в което се съдържа препоръка 
за определен брой мерки, целящи намаляването на потенциално вредното въздействие 
на проекта върху околната среда.

Всички необходими документи относно процедурата за ОВОС за 2004 г .  бяха 
изпратени на Комисията за становище, включително доказателства за провеждането на 
обществените консултации. Службите на Комисията, след като разгледаха 
документите, счетоха, че процедурните изисквания, произтичащи от условието в член 
8, параграф 3, буква б) от финансовия меморандум, са спазени. Българските органи 
бяха надлежно информирани и посъветвани да осигурят пълното включване в тръжните 
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документи за строителните работи на всички препоръчани мерки за намаляване на 
въздействието върху околната среда. Комисията проследи този процес чрез делегацията 
си в София, която одобри цялата тръжна документация.

Заключение

Комисията смята, че българските органи са предоставили достатъчно доказателства за 
изпълнението на процедурните изисквания на финансовия меморандум относно 
проекта за автомагистрала „Люлин“. Освен това Комисията предприе стъпки, за да 
осигури пълното включване в разработката на проекта на препоръките от обществените 
консултации. Комисията наблюдава отблизо изпълнението на проекта, включително 
мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда, чрез съответните 
комисии по наблюдение на всеки шест месеца.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Комисията отново потвърждава своята позиция, че българските органи, след оказания 
сериозен натиск от страна на службите на Комисията, са изпълнили процедурните 
изисквания, свързани с оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и, 
следователно, условията, включени във финансовия меморандум за проекта за 
изграждане на магистрала „Люлин”.

Мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда, определени след 
ОВОС, са включени както в основния договор за строителни работи, така и в договора 
за осъществяване на надзор на инженерната дейност. Изпълнителят на строителните 
работи следва да приложи напълно тези мерки, а изпълнителят на надзора на 
инженерната дейност има задължението да извършва постоянен контрол и да предава 
тримесечни доклади на всички заинтересовани страни, включително на Европейската 
комисия, във връзка с изпълнението на плана за прилагане на мерки за намаляване на 
въздействието върху околната среда. През септември 2008 г. службите на Комисията 
получиха най-новия доклад за мониторинг на околната среда.

Освен това, Българската национална агенция „Пътна инфраструктура” въведе строг 
мониторинг на условията във връзка с ОВОС и разработи план за прилагане на мерки 
за намаляване на въздействието върху околната среда, състоящ се от 11 мерки. 
Изпълнението на решението за ОВОС е потвърдено от съответните национални 
екологични органи.

Комисията следи отблизо изпълнението на проекта, включително мерките за 
намаляване на въздействието върху околната среда, чрез заседания на комисиите по 
наблюдение на всеки шест месеца, редовни посещения на място и съответните доклади 
за напредъка.


