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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско 
гражданство, подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ Марица-Изток и 
замърсяването на зоната около българския град Стара Загора

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията сигнализира за сериозното замърсяване на областта около 
българския град Стара Загора, причинено от ТЕЦ Марица-Изток.  Само два от осемте 
блока на ТЕЦ-а са оборудвани със сероочистващи инсталации, което означава, че 
централата не отговаря на изискванията на приложимото законодателство на ЕС, в това 
число Директива 96/61/EО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от 
големи горивни инсталации.  Вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да се погрижи функционирането на ТЕЦ Марица-Изток да бъде подчинено 
на изискванията, указани в горепосочените директиви.

2. Допустимост

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

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

Вносителят на петицията изразява безпокойството си от сериозното замърсяване на 
областта около българския град Стара Загора, причинено от ТЕЦ Марица-Изток. Той се 
оплаква от условията на експлоатация на съоръжението и поставя въпроса за 
съответствието с Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
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замърсяването(КПКЗ)1 и Директива 2001/80/ЕО относно големи горивни инсталации2.

Електроцентрала „Марица-Изток“ в България трябваше да започне да изпълнява 
изискванията на директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването от 30 октомври 2007 г. и на директивата относно големите горивни 
инсталации - от 1 януари 2008 г.

Комисията влезе по-рано в контакт с българските власти с искане за специфична 
информация относно въвеждането на приложимото общностно законодателство, 
свързано с инсталациите, цитирани в петицията. Българските власти предоставиха 
следната информация относно ТЕЦ 2 (част от електроцентрала Марица-Изток).  
Властите признават, че ТЕЦ 2 е трябвало да започне да прилага граничните стойности 
за емисиите съгласно директивата за големите горивни инсталации от 1 януари 2008 г. 
В момента тя се работи в съответствие с разрешения за КПКЗ, издадени през 2005 г. 
Техническото оборудване за намаляване на емисиите е инсталирано и са създадени 
системи за непрекъснато измерване. 

Въз основа на тази информация Комисията започна подробна оценка на разрешението, 
издадено на електроцентралата. Тази оценка има за цел да провери съответствието с 
изискванията на директивите за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването и за големите горивни инсталации.

Комисията ще направи оценка на резултата от анализа на конкретния случай и на 
начина, по който са приложени Директиви 2008/1/ЕО и 2001/80/ЕО по отношение на 
посочената електроцентрала. В зависимост от резултатите на този анализ Комисията ще 
обсъди дали е необходимо да се предприемат следващи стъпки.

4. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Както е посочено в първото съобщение относно тази петиция, Комисията е направила 
оценка на разрешителното за тази инсталация, издадено в приложение на Директива 
2008/1/EО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването3. Резултатът от 
този анализ е, че условията, посочени в разрешителното, съответстват на разпоредбите 
на тази директива. Следователно, на тези основания, Комисията не може да установи 
нарушаване на законодателството на Общността.

Въпреки това Комисията ще следи постоянно начина, по който се прилага Директива 
2008/11/EО и Директива 2001/80/EО за ограничаване на емисиите на определени 
замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации4 по отношение на 
съответната инсталация и по-специално по отношение на спазването на условията, 
посочени в разрешителното.

                                               
1 ОВ L 24 , 29.1.2008 г., стр. 8 (предишна: Директива 96/61/ЕО, ОВ L 257, 

10.10.1996 г., стр. 26.).
2 ОВ L 309 , 27.11.2001 г., стр. 1.
3 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8–29.
4 OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1–21.


