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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1336/2008, внесена от Андрей Ковачев, с българско 
гражданство, подкрепена от още 1 подпис, относно неизпълнението на 
задълженията за включване на територии в мрежата Натура 2000 в 
България, както и относно незадоволително разглеждане от страна на 
Комисията на подобна жалба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, едно от най-
важните задължителни изисквания за присъединяване на България е било да се 
определят съответните зони, както и естествените местообитания и местните 
биологични видове в тези зони. Преди присъединяването си България е трябвало да 
представи пълен списък на зоните в страната, които ще бъдат включени в мрежата 
Натура 2000. Според вносителя на петицията това не се е случило и той твърди, че 
много от важните зони, в това число и плажът на Иракли на българското Черноморие, 
понастоящем са подложени на разрушителни действия с необратими последици. 
Вносителят на петицията се оплаква също и от начина, по който Комисията е 
разгледала жалбата, подадена през март 2008 г. от сдружението на неправителствени 
организации „За да остане природа в България” и призовава Европейския парламент да 
се погрижи Комисията да се застъпи пред българските органи и да ги принуди 
незабавно да изпълнят задължението си да определят специалните защитени зони.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
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Наблюдения на Комисията във връзка с петицията

 Определяне на защитени зони съгласно законодателството за опазване на 
природата

Съгласно Договора за присъединяване (член 53, параграф 1, България е трябвало да 
осигури съответствие на своето законодателство с правото на ЕО, считано от 1 януари 
2007 г. Това включва определянето на специални защитени зони (СЗЗ) и територии от 
значение за Общността (ТЗО). България значително е закъсняла с приемането на 
националните списъци и техния окончателен вариант е бил предоставен на Комисията 
едва през декември 2007 г. Комисията е направила оценка на списъците. Анализът на 
настоящото положение показва, че до момента България е определила около 34 % от 
своята територия, което до голяма степен позволява обхващането на местообитанията и 
видовете, защитени от Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

Въпреки това, все още остават основните притеснения на Комисията, свързани с 
пропуски в определянето на СЗЗ. Независимо от това, че България е определила всички
свои 114 важни за опазването на птиците зони, границите на шест от тези територии са 
били значително намалени, без за това да има ясни научни основания. През юни 2008 г. 
Комисията е изпратила официално уведомително писмо до българските органи1. 
Отговорът е бил получен през август 2008 г., като се очаква службите на Комисията да 
приключат с неговата оценка. Комисията работи активно с България в за попълване на 
оставащите пропуски.

 Определяна на СЗЗ Емине (BG0002043) и ТЗО Емине-Иракли (BG0001004)

И двете територии са били определени от българските органи през декември 2007 г., а 
ТЗО Емине-Иракли (BG0001004) е била включена в европейския списък на териториите 
от значение за Общността с Решение на Комисията от 12 декември 2008 г., с което 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета се одобрява първоначален списък на 
териториите от значение за Общността в биогеографски регион на Черно море (OВ L43 
от 13 февруари 2009 г.)

 Строителни дейности в района Емине-Иракли

През 2008 г. Комисията е получила сведения във връзка с проект, осъществяван в 
защитена зона в България (в рамките на ТЗО Емине-Иракли). С цел проучване на 
положението е било образувано дело по собствена инициатива и е последвано от жалба. 
Последната информация показва, че за проекта е получено разрешение преди датата на 
присъединяването на България към ЕС и че строежът е бил спрян, за да се позволи
уреждането на съдебно дело. Към днешна дата Комисията не е получавала 
допълнителни сведения.

Оценката на информацията показва цялата комплексност на проблемите, свързани с 
опазването на природата в България, и по-специално големия брой проекти, които са 
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Връзка към прессъобщението:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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получили разрешение преди датата на присъединяване на България към ЕС, както и 
липсата на достатъчно информация относно всеки отделен проект.

Горепосочените обстоятелства дават основание на Комисията да заключи, че няма 
достатъчно доказателства за наличие на нарушение на правото на ЕС и че случаят 
следва да бъде приключен. Съгласно добрата административна практика, 
жалбоподателите са били надлежно информирани относно намеренията на Комисията и 
им е бил предоставен достатъчно дълъг срок да представят допълнителна информация, 
която би могла да предостави на Комисията доказателствата, които са необходими, за 
да се предприемат мерките съгласно предвиденото в член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

В своите отговори жалбоподателите са информирали Комисията, че „всички останали 
проекти (с изключение на проекта за почистване на р. Вая), предвиждащи основно 
изграждането на нови хотели и хотелски комплекси, са били инициирани преди 
присъединяването към ЕС“. По отношение на почистването на гората край р. Вая, 
Комисията е била уведомена, че то е било извършено през 2007 г. с цел преодоляване
на щетите, причинени от наводненията от 1–2 юли 2006 г. и за предотвратяване на по-
нататъшни щети. Оценката на информацията показва, че България не е изпълнила 
своите задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО, както е изтълкувано от Съда на ЕС 
в решението по дело C-117/03 и дело C-244/051. България е отговорила на официалното 
уведомително писмо, като е предложила мерки за възстановяване на района.

По отношение на твърдението, изказано от вносителите на петицията, че „проектите 
са разположени извън ТЗО BG0001004, но в рамките на СЗЗ BG0002043 и изглежда  
положението е прекалено сложно, за да бъде оценено изчерпателно и в детайли“, 
Комисията е инициирала друга процедура за нарушение срещу България, този път за 
систематично нарушение на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите 
птици2 и Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични 
и частни проекти върху околната среда3, както и за нарушение на Директива 92/43/ЕИО 
и Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда4, като проектите, разположени във важната зона за 
опазване на птиците/СЗЗ Емине, са обект на разследване5.

Комисията не вижда как Директива 2004/35/EО относно екологичната отговорност по 
отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети е съотносима
в този случай и отбелязва, че този въпрос не е бил повдиган пред Комисията досега. 
Директивата е транспонирана в българското право на 16 април 2007 г.

Заключения
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Връзка към прессъобщението:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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OВ L 20, 26.1.2010 г.
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OВ L 175, 5.7.1985 г.
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OВ L 197, 21.7.2001 г.
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Връзка към прессъобщението на Комисията:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Комисията ще продължи да проучва положението в Емине-Иракли по отношение на 
адекватното приложение на защитните режими съгласно директивите за опазване на 
природата и по-специално по отношение на дейностите, извършвани в коритото на р. 
Вая. При необходимост ще бъдат предприети действия съгласно предвиденото в член
258 от ДФЕС.


