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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0745/2007, внесена от Андрей Ковачев, с българско гражданство, от 
името на Сдружение за дива природа „Балкани“, относно неприлагането на 
мрежата Натура 2000 в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна едно от най-
важните задължения при присъединяването на България е било да посочи области, 
местообитания и местни видове там в съответствие с критериите в приложение III. 
България е трябвало преди присъединяването си да представи пълен списък с 
национални области, които да бъдат включени в мрежата на Натура 2000. Според 
вносителя на петицията, това не е станало и той твърди, че в множество важни райони в 
момента се нанасят непоправими щети. Ето защо призовава Европейския парламент да 
гарантира, че България ще изпълни незабавно задълженията си по определяне на 
специални защитени територии.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

"Вносителят на петицията твърди, че съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 едно от най-
важните задължения при присъединяването на България е било да посочи територии от 

                                               
1 OВ L 206 от 22.7.1992 г., стp. 7-50.
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значение за Общността съгласно критериите, установени в приложение III към 
гореспоменатата директива, за да се опазят типовете естествени местообитания и 
видовете от интерес за Общността. България е трябвало най-късно до момента на 
присъединяването си да представи пълен списък на потенциалните национални 
територии, които да бъдат включени в мрежата Натура 2000.

Според вносителя на петицията, това не е изцяло изпълнено и той твърди, че в 
множество важни области, които не са били включени в предложения списък, в 
момента се нанасят непоправими щети. Той твърди, че някои от предложените 
територии дори нямат изискуемия режим на опазване. Поради това той призовава 
Европейския парламент да гарантира, че България ще изпълни задълженията си 
незабавно да определи специални защитени зони.

Комисията е информирана за проблемите с идентифицирането и определянето на 
територии от мрежата Натура 2000 в България не само що се отнася до териториите от 
значение за Общността съгласно Директивата за местообитанията, но също и до 
специалните защитени зони съгласно Директивата за дивите птици1, другите части от 
мрежата. Комисията получава много сигнали от граждани и неправителствени 
организации относно целостта на мрежата, така както България първоначално я е 
представила (документацията е получена от Комисията на 15 март 2007 г.), 
включително кореспонденция и лични посещения от организацията на вносителя на 
петицията. Комисар Димас също така лично е приел група български НПО, които са 
изложили същите аргументи.

Генерална дирекция „Околна среда“ следи отблизо тези проблеми в България не само 
чрез срещи на високо равнище с държавни служители, но също и чрез честа размяна на 
кореспонденция (включително първото писмо по член 226 за лошо прилагане на 
директивите). В резултат на този диалог от датата на петицията насам България е 
представила две допълнителни серии от предложения – за територии от значение за 
Общността съгласно Директивата за местообитанията и за специални защитени зони 
съгласно Директивата за дивите птици (необходимата документация е получена 
съответно на 8 ноември 2007 г. и на 22 януари 2008 г.).

Националният списък с територии от значение за Общността в България понастоящем е 
в процес на оценка съгласно критериите, установени в приложение III към Директивата 
за местообитанията. Работата по нея се осъществява от Европейския тематичен център 
по въпросите на биоразнообразието на ЕАОС, който предоставя техническа помощ на 
Европейската комисия, за да може тя да прецени целостта и съгласуваността на 
предложената мрежа. Техните предварителни оценки ще бъдат обсъдени на техническа 
среща, наречена „биогеографски семинар“, на която служители на Комисията и 
експерти от името на Комисията, длъжностни лица и експерти от държавите-членки и 
представители на заинтересованите групи ще обсъдят научната обоснованост на 
предложената мрежа. 

С оглед на направените от България значителни подобрения в първоначалния списък на 
предложени територии от значение за Общността Комисията продължава с 

                                               
1 Директива на Съвета 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици, OВ L 103, 25.4.1979 г., стp. 1-18.
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установената практика да проучи списъка с области в така наречения биогеографски 
процес. Комисията ще уведоми комисията по петиции за резултата от този процес."

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

„В отговора на Комисията от 7 март 2008 г. беше посочено, че Комисията е оказала 
натиск върху България да предложи още обекти, което и стана в края на 2007 -
началото на 2008 г. Комисията също заяви, че пълнотата на списъка ще се разгледа в 
контекста на биогеографските анализи, както са предвидени в Директивата за 
местообитанията.

Биогеографският семинар за България се проведе през юни 2008 г., когато се установи, 
че известен брой типове местообитания и животински видове са недостатъчно 
представени в националния списък. Вносителят на петицията лично е помогнал за тези 
анализи, тъй като е един от представителите на НПО, включени в дискусиите.

Въз основа на установеното от семинара, първите приети от Комисията, все още 
непълни, списъци на обекти от значение за Общността се съдържат в решения на 
Комисията 2009/91/ЕО 1 (за Алпийския регион), 2009/92/EC2 (за Черноморския регион) 
и 2009/93/ЕО 3 (за Континенталния регион).

След биогеографския семинар Комисията се договори с България, че пропуските в 
предложената мрежа ще бъдат попълнени до 1 септември 2009 г.

Комисията не вижда никаква причина да предприема действия по тази петиция поради 
неотдавнашния напредък с приемането на първите списъци на Общността с обекти в 
България от значение за Общността. Комисията ще работи с българските органи за 
допълване на националния списък с обекти от значение за Общността.”

                                               
1 Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския 
биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 7973). OВ L 043 , 13.2.2009 г. стр.21 – 58.
2 Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
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3 Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния 
биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 8039). OВ L 043 , 13.2.2009 г. стр.63  -244.


