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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско 
гражданство, от името на Българско дружество за защита на птиците, 
относно неизпълнението от страна на българските органи на 
разпоредбите във връзка със специалните защитени зони, съгласно 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици

1. Резюме на петицията

Вносителката заявява, че България не е определила достатъчно специални защитени 
зони и че българските органи посрещат благосклонно заявленията за проекти за 
застрояване в райони, които би трябвало да бъдат определени за защитени. Тя се 
позовава по-конкретно на местността около Калиакра и Камчия на черноморското 
крайбрежие. Въпреки подадените от Българското дружество за защита на птиците 
оплаквания до съответните български органи и писменото предупреждение на 
Комисията от юни 2008 г., българските органи продължават да дават одобрението си за 
проекти за застрояване, включително туристически сгради, вятърен парк в Калиакра и 
курортен комплекс „Камчия“. Поради това вносителката призовава Европейския 
парламент и Комисията да гарантират, че българските органи незабавно ще определят 
специални защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 
опазването на дивите птици и ще възстановят природните райони, разрушени след 1 
януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, в резултат на което би трябвало 
да спазва законодателството на ЕС относно околната среда. Вносителката също така 
призовава ЕС да спре финансирането на България, ако тя не изпълни директивите за 
околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2009г. Комисията е приканена да предостави сведения 
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(член 192, параграф 4).

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

Недостатъчно обозначаване на области като СЗЗ.
Анализът на съществуващата ситуация показва, че досега България е обозначила 
приблизително 34% от територията си, което до голяма степен позволява покриване на 
местообитанията и видовете, защитени от директивите за опазване на птиците и за 
опазване на местообитанията1. 
Въпреки това, остава основното безпокойство на Комисията във връзка с 
недостатъчното обозначаване на специалните защитени зони (СЗЗ). Въпреки че 
България е обозначила всички свои 114 орнитологично важни зони (ОВЗ), територията 
на 6 от зоните бяха значително намалени без ясна научна обосновка (сред тях ОВЗ 
Калиакра, ОВЗ Пирин и ОВЗ Рила). Комисията е изпратила официално уведомително 
писмо до българските власти през юни 2008 г.2. Получен е отговор и в момента се 
извършва оценка на този отговор от службите на Комисията.

Градоустройствени дейности в областите, подлежащи на консервация съгласно 
законодателството на ЕС относно околната среда
Комисията получи информация относно интензивните градоустройствени дейности в 
черноморските и планинските райони на България и по-специално в областите на 
Калиакра, Камчия, Емине-Иракли, Рила, Пирин и т.н. По тези случаи Комисията е 
започнала проучвания, което все още са в ход. За застроителните работи във важната 
орнитологична зона на Калиакра Комисията е изпратила официално уведомително 
писмо до България през ноември 2008 г.3. Отговорът от българските власти е получен 
по-рано през 2009 г. и в момента се извършва негова задълбочена оценка.

Заключения

Комисията ще продължи да проучва ситуацията в България, както по отношение на 
обозначаването на зоните по Натура 2000, така и по отношение на адекватното 
прилагане на режимите на опазване съгласно директивите за околната среда. При 
необходимост ще бъдат предприети действията, предвидени в член 226 от Договора за 
ЕО.
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Директива на Съвета 92/43/EИО от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна. (ОВ L 206, 22.7.1992 г.)
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Връзка към съобщението на пресслужбата:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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Връзка към съобщението на пресслужбата:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


