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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1587/2008, внесена от Невена Асенова, с българско гражданство, от 
името на Инициативен комитет на жителите на село Мугла, подкрепен от 
410 подписа, относно „замени на земи” и неспазване на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда в района на Смолян, Южна България

1. Резюме на петицията

Вносителката описва съмнителната ситуация във връзка с изграждането на 
туристически проекти и проекти, свързани със зимни спортове, в района на Смолян в 
планината Родопи, Южна България. Вносителката изтъква, че териториите, които 
органите на местното управление са „заменили” с инвеститорите по проектите, 
всъщност следва да бъдат върнати на местните жители съгласно приложимите 
разпоредби. Вносителката обръща особено внимание на спортен и туристически център 
„Перелик”, офшорна компания, регистрирана в Кипър, чийто собственик е в близки 
отношения с българското правителство. Тази компания е започнала огромен проект 
върху 13 750 хектара земя и гора, част от които са предложени за включване в мрежата 
Натура 2000. Вносителката, която вече неуспешно се е отнесла до Българския 
омбудсман и представителството на Комисията в България, иска Европейският
парламент да се намеси пред българските органи и евентуално да назначи анкетна 
комисия с оглед на прекратяването на инфраструктурните проекти, които се 
осъществяват в противоречие с приложимото законодателство на ЕС в тази сфера и са 
ясно доказателство за широко разпространената корупция в България.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

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

Вносителите се жалват, че практиката на "замени на земи" между общини и строителни 
предприемачи е непрозрачна, може да засили несправедливости от миналото относно 
права на собственост и е вероятно да застраши ценни от гледна точка на околната среда 
зони.

Коментари на Комисията

Както е известно на Парламента от много предишни петиции, въпросът за 
законодателството за собствеността не попада в обхвата на компетентността на 
Общността и следователно няма основание да бъдат поемани и проследявани отделни 
случаи по начина, по който вносителите очевидно биха искали. Въпреки това, в 
рамките на механизма за сътрудничество и проверка, който свързва Комисията и 
България в името на общо намаляване на равнищата на корупция, практиката на 
"замени на земи" наистина е посочена като рисков фактор. В доклада от 2008 г. беше 
счетено, в рамките на петия "референтен критерий", че тази практика изисква внимание 
в рамките на мерки относно корупционните тенденции на местно равнище. След 
доклада България състави работна група по въпросите на замените на земи и 
действително необходимите изменения в закона за горите влязоха в сила през февруари 
2009 г., а изменения в закона за земите – през март 2009 г. Комисията продължава да 
наблюдава ситуацията, за да се увери, че тези промени и новите и по-прозрачни 
практики във връзка с надзора на поземления регистър са ефективни. Комисията би 
искала да насочи вниманието на членовете на комисията по петиции към следващия 
годишен доклад, който се очаква да бъде публикуван през юни 2009 г.

Вносителите на петицията споменават планираното строителство на спортен и 
туристически център „Перелик”, който включва зони, определени за територии по 
Натура 2000. Решението за приемане на изменение на общия устройствен план на 
община Смолян с оглед на включване на проекта за строителство на спортен и 
туристически център „Перелик” обаче беше отменено с ново решение на Смолянския 
общински съвет от 13 март 2009 г. 

Заключения

България е предприела стъпки за справяне с проблема със замените на земи, 
разкритикувани от вносителите. Комисията продължава да следи ефективността на 
предприетите стъпки, но не може да разглежда отделни случаи.  Местните органи в 
Смолян са отменили решението за приемане на изменение на общия устройствен план 
за строителство на спортен и туристически център „Перелик”, който засяга територии 
по Натура 2000. 

Комисията ще продължи да следи ситуацията, за да се увери в правилното прилагане на 
законодателството в областта на опазването на природата."


