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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.7.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1534/2008, внесена от Борислав Сандов, с българско 
гражданство, от името на Сдружение за аграрни и екологични проекти 
– GEO, подкрепена от 13 626 подписа, относно незачитане от страна на 
българските органи на изискванията съгласно Директива 2001/42/EО на 
Съвета относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда и Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна, във връзка със 
спортен и туристически център в планината Родопи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че компетентните български органи са изменили 
общия план за ползването на земя във връзка с проекта за ски и голф „Спортен и 
туристически център Перелик“, без да са извършили оценка за въздействието върху 
околната среда и без да са провели обществено допитване, съгласно изискванията в 
гореспоменатите директиви. В тази връзка вносителят на петицията посочва 
засегнатите от проекта зони – Западни Родопи (BG0001030) и Триград Мурсалица 
(BG0002113), които са в списъка на „Натура 2000“ и които ще понесат непоправими 
щети, в случай че проектите бъдат осъществени. Вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да се намеси с цел предотвратяване унищожаването на тези 
уникални местообитания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 Март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 Юли 2009 г.
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Комисията беше информирана през 2008 г. относно приемането на изменение на 
Общия устройствен план на община Смолян, така че той да включва проект за строеж 
на спортен и туристически център „Перелик“, без последният да е подлаган на 
стратегическа екологична оценка, както се изисква от Директива 2001/42/ЕО1 и без 
подходяща оценка в съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията2. В допълнение, Комисията беше информирана, че строежът на някои 
отделни проекти в рамките на по-голямото инвестиционно предложение за спортен и 
туристически център „Перелик“ вече е започнал, без да е извършена съответната 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Комисията извърши проучване на положението и установи следните факти:

- не са налице доказателства, че части от по-голямото инвестиционно 
предложение за спортен и туристически център „Перелик“ действително са 
били разрешени, подготвени за строеж или в процес на строеж;

- според предоставената ни информация, компетентните национални органи 
наблюдават положението и предприемат всички необходими стъпки, за да 
гарантират спазването на законодателството на ЕП в областта на околната 
среда;

- решението за приемане на изменението на Общия устройствен план на община 
Смолян, така че той да включва проекта за изграждане на спортния и 
туристически център „Перелик“, беше отменено с неотдавнашно решение на 
общинския съвет на Смолян, взето на 13 март 2009 г.

Заключения

Комисията счита, че предвид взетите от българските органи мерки, нарушението, 
свързано с изменението на Общия устройствен план на община Смолян, е коригирано. 
Въпреки това, Комисията ще продължи да следи бъдещото развитие на спортно-
туристическия център „Перелик“.

                                               
1 Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 
среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г.
2 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 
22.7.1992 г. (във вида, в който е изменена)


