
CM\785716BG.doc PE426.985v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1335/2008, внесена от Христо Генев, с българско гражданство, 
подкрепена от 14 432 подписа, относно повишаването на добива в златната 
мина в Челопеч, България, посредством използването на цианидна 
технология

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през юли 2008 г. българското правителство е дало 
разрешение на компанията „Dundee Precious Metals Inc.“ да повиши добива в златната 
мина в Челопеч чрез използването на нова цианидна технология за излужване на злато. 
Органите са се допитали до много ограничена част от обществеността, главно в 
районите в непосредствена близост до мината, където жителите са финансово зависими 
от нея. Вносителят на петицията подчертава, че разрешението за използване на тази 
нова технология, дадено от българското правителство, е в нарушение на Конвенцията 
от Еспоо за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, а 
неадекватно проведената обществена консултация противоречи на разпоредбите на 
Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване участието 
на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда. Предвид горепосоченото, вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Вниманието на Комисията беше привлечено към проекта за златната мина в Челопеч, 
България, и по-конкретно използването на цианидна технология, наред с другото, чрез 
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въпроси с искане за писмен отговор E-1838/08 и E-4188/08, внесени от Европейския 
парламент. В резултат на това, Комисията изиска от компетентните български органи 
да предоставят информация във връзка с процедурата по оценка на въздействието 
върху околната среда, която е била проведена във връзка с проекта за златната мина в 
Челопеч. Българските органи предоставиха отговора си до Комисията на 10 март 2009 
г.

Въз основа на предоставената информация се отбелязва, че възложителят е представил 
заявлението за разрешение за осъществяване на този проект пред компетентните 
национални органи през април 2004 г. Компетентните органи са заявили 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 
предложеното повишаване на добива в златната мина. Следователно, процедурата по 
ОВОС е проведена в съответствие с българското законодателство, транспониращо 
Директивата за ОВОС1.  

Директивата за ОВОС изисква органите, които поради техните специфични 
отговорности в областта на околната среда вероятно биха били посочени в проекта, 
както и обществеността, да бъдат информирани и консултирани като част от процеса на 
ОВОС. Условията и реда за провеждане на процедурата на консултация се уреждат от 
националното законодателство.

В своя отговор до Комисията, българските органи заявяват, че консултациите с 
обществеността са започнали на най-ранния етап от процедурата по ОВОС. Било е 
изготвено нетехническо резюме на екологичната декларация, а обществеността е била 
информирана чрез плакати, информационни пакети, пуснати в пощенските кутии, както 
и съобщения по Дарик радио (с национално покритие). Министерството на околната 
среда и водите е определило община Челопеч и село Чавдар като населени места, 
засегнати от проекта. В тази връзка на 14 и 15 декември 2005 г. са били проведени
обществени консултации − с участието на възложителя − в селата Чавдар и Челопеч. 
Обществеността е проявила силен интерес по този въпрос и е представила писмени 
декларации, в които се посочват предимствата и недостатъците на проекта. 
Възложителят е представил писмен отговор на всички декларации. Компетентните 
органи заявяват, че всички тези декларации са били взети под внимание по време на 
процеса на вземане на решение. Освен това, в Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) са постъпили различни декларации във връзка с проекта за златната 
мина в Челопеч. Например: 

- декларация на общинския съвет на село Чавдар (с дата 19 януари 2006 г.), в 
която се възразява срещу предложението на проекта за повишаване на добива в 
златната мина; 
- декларация на общинския съвет на Златица (с дата 20 януари 2006 г.), в която 
Висшият експертен съвет към МОСВ се призовава особено внимателно да разгледа 
въпроса преди да даде разрешение за осъществяване на този проект; 
- писмо от народен представител, г-н Младен Червеняков (с дата 20 януари 2006
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета, ОВ L 175 5.7.1985 г., изменена от Директива 
97/11/ЕО на Съвета, ОВ L 73, 14.3.1997 г., изменена от Директива 2003/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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г.), в което се представя допълнителна обратна връзка с обществеността и се изисква 
становищата, изразени от обществеността в общините Челопеч, Чавдар, Златица и 
Пирдоп, да се вземат под внимание в процеса на вземане на решение.

В тази връзка Висшият експертен съвет към МОСВ е провел редица заседания, по 
време на които всички документи и запитвания, внесени от обществеността,  са били 
взети под внимание. По време на заседанието си на 27 март 2006 г. Висшият експертен 
съвет към МОСВ е взел решение с мнозинство да предложи министърът по околната 
среда и водите да одобри осъществяването на проекта за златната мина в Челопеч и да 
вземе положително решение във връзка с ОВОС. 

При все това, поради противоречивия характер на проекта и предвиденото използване 
на цианидна технология, българските органи информираха Комисията, че 
разискванията относно проекта са продължили след гореспоменатото заседание на 
Висшия експертен съвет към МОСВ. Междувременно, компетентните органи са 
провели необходимата оценка на въздействието върху околната среда съгласно член 6 
от Директива 92/43/ЕИО, Директива за местообитанията1, във връзка с предложеното 
осъществяване на проекта. Оценката е показала, че няма вероятност проектът да окаже 
значително въздействие върху обекти по „Натура 2000“. Въпреки това, забавената
административна процедура и липсата на решение относно ОВОС са предизвикали
завеждането на дело пред Върховния административен съд. Съдът е постановил
приключването на процедурата по ОВОС. В резултат на това, процедурата по ОВОС е 
била приключена и Министерството на околната среда и водите е издало положително 
Решение относно ОВОС No 8/2008.

По отношение на трансграничната процедура по ОВОС и приложимостта на 
Конвенцията относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст (Конвенция от Еспоо от 1991 г.), българските органи заявиха, че след 
провеждане на наблюдение относно потенциалните неблагоприятни последици от
планираната дейност, няма вероятност проектът да окаже значително неблагоприятно 
въздействие върху околната среда в трансграничен контекст. Следва да се отбележи, че
в случаите, в които страната на произход стигне до заключението, че конвенцията не 
трябва да се прилага, а засегната страна поддържа различно становище, последната 
може да започне разисквания със страната на произход. Предвид наличната 
информация, никоя потенциално засегната съседна страна не е изразила загриженост по 
въпроса. Освен това, Комисията отбелязва, че по отношение на трансграничните 
консултации се прилага член 7 от Директивата за ОВОС. Тъй като разрешението за 
осъществяване на проекта за повишаването на добива в мината е дадено преди 1 януари 
2007 г. обаче, разпоредбите на Директивата за ОВОС не са официално приложими в 
този случай.

В тази светлина следва да се отбележи, че съгласно установената съдебна практика на 
Съда на Европейските общности (Дело C-81/96 Haarlemmerliede), задължението на 
държавата-членка да гарантира, че проектите, които вероятно ще окажат значително 
въздействие поради своето естество, мащаб и местоположение, подлежат на оценка на 
въздействието върху околната среда, се отнася единствено за онези проекти, за които 
                                               
1 OJ L 206, 22.7.1992
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заявленията за издаване на разрешение са били подадени през периода, когато 
директивата е имала задължителен характер за държавата-членка, например за 
България − считано от 1 януари 2007 г. От предоставената информация е очевидно, че 
проектът е започнат и цялата процедура е била проведена преди датата на 
присъединяване. Следователно, не може да се установи нарушение на разпоредбите на 
Директивата за ОВОС, както е изменена. 

Следва да се отбележи, че правото на ЕО регулира управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии чрез Директива 2006/21/ЕО1. В член 13, параграф 6 от 
директивата по отношение на цианида, по-конкретно, се изисква концентрацията на 
слабокиселинен разложим цианид в утайниците да бъде намалена до възможно най-
ниското равнище при използване на най-добрите налични техники (НДНТ).  Освен това 
се определят конкретни максимални стойности за граници на концентрацията.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията и българските 
органи, Комисията не е в състояние да установи нарушение на съответните разпоредби 
на достиженията на правото на Общността, по-специално на Директивата за ОВОС, 
както е изменена. Заявлението за разрешение за осъществяване на проекта е внесено 
преди датата на присъединяване на България към ЕС. По тази причина Директивата за 
ОВОС не е била приложима в България към въпросния момент.

Обръща се внимание на факта, че гореизложените аргументи се отнасят строго към 
започнатата през 2004 г. процедура по ОВОС. Ако за същия проект или части от него 
има нови искания за разрешение за осъществяване на проект, регистрирани след 
присъединяването на България към ЕС, тогава ще се прилага Директивата за ОВОС, 
както е изменена, и цялото съответно законодателство на ЕО.

                                               
1 Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 
относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО – заявление на Парламента, Съвета и Комисията, ОВ L 102, 
11.4.2006 г.


