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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1532/2008, внесена от Николай Николов, с българско гражданство, 
от името на инициативен комитет на жилищни квартали Чехлевци, 
Велчевци, Дядо Дянко и Христо Смирненски, Габрово, подкрепена от 400 
подписа, относно планирането и реализирането на предложен проект за 
обходен път западно от град Габрово в североизточна България

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу маршрута на планирания обходен път западно от 
Габрово, който ще мине през гореспоменатите жилищни райони. Вносителят смята, че 
проектът ще има отрицателно въздействие върху здравето на местното население и 
бъдещото развитие на въпросните жилищни райони. Той също така подчертава, че 
органите на властта не са разгледали алтернативни възможности, като например 
обходен път източно от Габрово, или предложението на известния архитект Adolf 
Mussman. Поради това вносителят на петицията призовава Европейския парламент да 
се намеси, за да се даде възможност за необходимото преразглеждане с цел да се 
установи дали във връзка с този проект са спазени разпоредбите на националното 
законодателство и законодателството на ЕС, както и на международните споразумения, 
подписани от България.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 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.

Твърденията от страна на вносителя относно неспазването на българското 
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законодателство не попадат в компетентността на Комисията.

Относно възможните нарушения на законодателството на ЕО в сферата на околната 
среда, вносителят не привежда достатъчно подробности, така че Комисията да може да 
оцени случая. Комисията отбелязва, че законодателството на ЕО е приложимо за 
България от датата на нейното присъединяване към ЕС, тоест от 1 януари 2007 г. 
Вносителят на петицията обаче не казва кога е било дадено начало на проекта, за който 
се отнася петицията.

Поради естеството и мястото на проекта Комисията счита, че е възможно следните 
директиви да бъдат приложими, така че да бъде дадена оценка на този случай: 
Директива 2001/42/EО1 (Директива за СЕО), Директива 85/337/EИО2 (Директива за 
ОВОС), изменена, и Директиви 79/409/EИО3 (Директива за птиците) и 92/43/EИО4

(Директива за местообитанията).

Директива за СЕО

Съгласно член 3 от Директивата за СЕО, екологична оценка се извършва за плановете и 
програмите, които се изготвят, наред с другото, за транспорта, градското и 
териториално планиране или земеползване и които определят рамката за даването на 
бъдещо разрешение за осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директивата за ОВОС, както и за проекти, които е вероятно да имат въздействие върху 
територии, за които е определено, че се изисква оценка съгласно членове 6 или 7 от 
Директивата за местообитанията.

Следва да се отбележи, че плановете и програмите, обхванати от приложното поле на 
Директивата за СЕО, подлежат на екологична оценка по време на тяхното изготвяне и 
преди тяхното приемане. Процедурата за СЕО включва изготвяне на екологичен 
доклад, в който се посочват вероятните значителни последствия върху околната среда и 
разумните алтернативи. Задължителни са консултациите с обществеността и с 
органите, които имат специфични отговорности в областта на околната среда. 
Следователно докладът за околната среда и резултатите от консултациите следва да се 
вземат предвид в процедурата по вземане на решение относно съответния план или 
програма.

Вносителят на петицията не предоставя информация дали проектът, за който е 
отправено неговото запитване, е бил включен в план или програма, за която е 
извършена СЕО.
                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г.
2 Директива 85/337/EИО на Съвета, OВ L 175, 5.7.1985, изменена с Директива 97/11/EО 
на Съвета, OВ L 73, 14.3.1997 г., изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, OВ L 156, 25.6.2003 г.
3 Директива на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици, ОВ L 
103, 25.4.1979 г.
4 Директива на Съвета 92/43/EИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Директива за ОВОС

Проектът, споменат от вносителя, е за обходен път. Подобен вид проекти попадат в 
обхвата на приложение І, точка 7, буква в) или на приложение ІІ, точка 10, буква д) от 
Директивата за ОВОС. Вносителят обаче не предоставя информация относно това дали 
проектът е бил подложен на процедура за ОВОС или дали компетентните български 
органи са взели решение да бъде ли проектът предмет на оценка („скринингово“
решение). В този смисъл Комисията отчита, че съществуват две възможности в 
зависимост от класификацията на самия проект (приложение І или приложение ІІ от 
Директивата за ОВОС).

По отношение на проектите по приложение І, изброени в Директивата за ОВОС, 
процедурата за ОВОС трябва да бъде извършена преди да бъде дадено разрешение за 
осъществяване на проекта. Важно е да се отбележи, че когато се извършва ОВОС, 
предприемачът, който разработва проекта, е длъжен да предостави на компетентните 
органи информация за проекта и за неговото въздействие върху околната среда, както е 
предвидено в член 5, параграф 3 и в приложение IV от Директивата за ОВОС. Тази 
информация следва да включва, наред с другото, изложение на основните алтернативи, 
проучени от предприемача, както и основните причини за неговия избор, като се вземат 
предвид последиците върху околната среда.

Съгласно параграфи 2 и 3 от член 6 на Директивата за ОВОС, обществеността има 
достъп до процеса на вземане на решение във връзка с проекти, които са обект на 
ОВОС. Освен това, когато е взето решение за одобрение или отказ на разрешение за 
осъществяване, компетентните органи трябва да информират обществеността съгласно 
съответната процедура. Компетентните органи трябва да дадат на обществеността 
информация за основните причини и съображения, на които е основано решението, 
включително информация относно публичното участие. 

Що се отнася до проектите, изброени в приложение ІІ, необходимостта от ОВОС се 
определя или чрез разглеждане на всеки индивидуален случай, или чрез прагове или 
критерии, определени от държавата-членка. Въпреки това следва да се спомене, че 
Директивата за ОВОС не предвижда обществена консултация на етапа на „скрининг“.

Директиви за птиците и за местообитанията

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, всички планове, 
програми и проекти, които могат да окажат значително влияние върху територии от 
значение за Общността, се подлагат на подходяща оценка на въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. Тази 
разпоредба е валидна и за специалните защитени зони, определени от Директивата за 
птиците.

Като се има предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, 
Комисията не е в състояние да прецени дали проектът, който е предмет на тази 
петиция, е в съответствие с достиженията на правото на ЕО в областта на околната 
среда. Ако вносителят може да предостави по-нататъшна информация, службите на 
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Комисията са готови да дадат оценка на случая.

Въпреки това следва да се посочи, че законодателството на ЕО е приложимо за 
България само след датата на нейното присъединяване към ЕС, 1 януари 2007 г., и че 
Комисията не може да открива производство за установяване на нарушение по 
отношение на процедури, започнали преди тази дата.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

На 14 септември 2009 г. Комисията изпрати писмо до компетентните български органи 
с искане за информация във връзка със съответствието на посочения от вносителите на 
петицията проект с приложимите достижения на правото на ЕС в областта на околната 
среда. Отговорът на органите беше получен на 26 ноември 2009 г. Следва да се 
спомене, че на 14 септември 2009 г. Комисията получи и допълнителна информация от 
вносителите относно приложимостта на Директивата за ОВОС1 по отношение на този 
проект.

Вносителите информират Комисията, че проектът попада в обхвата на приложение ІІ, 
точка 10, буква д) от Директивата за ОВОС. Те твърдят, че не са проведени каквито и 
да било обществени консултации със засегнатите страни в процеса на проектиране на 
международен път Е-85. Те се позовават на консултации с обществеността, проведени 
през 1993 г. във връзка с предходен подобен проект, когато е взето решение за отпадане 
на международен път Е-85, пресичащ жилищни квартали Чехлевци, Дядо Дянко и 
Христо Смирненски, тъй като е обявен за неустойчив и неблагоприятен за околната 
среда. Вносителите на петицията посочват, че сегашната реализация на международен 
път E-85 се финансира по програмата ИСПА (No2006/BG/16/P/PA/003). Те настояват 
финансирането на проекта и проектантските работи по него да бъдат преустановени и 
да бъдат проведени консултации с обществеността за всички възможни алтернативи за 
обходен път.

Комисията разгледа твърденията на вносителя, заедно с отговора на компетентните 
органи. Заключенията от оценката на Комисията са представени по-долу.

Процедура за ОВОС

Проектът, споменат от вносителя, е за обходен път. Подобен вид проекти попадат в 
обхвата на приложение І, точка 7, буква в) или на приложение ІІ, точка 10, буква д) от 
Директивата за ОВОС. Органите информираха Комисията, че проектът е определен 
като попадащ в обхвата на приложение I на българския Закон за опазване на околната 
среда, което транспонира изискванията на Директивата за ОВОС. За тази цел, по 
отношение на проекти, попадащи в обхвата на приложение I към Директивата за 
ОВОС, процедурата за ОВОС е задължителна и трябва да бъде изпълнена преди да 

                                               
1 Директива 85/337/EИО на Съвета, OВ L 175, 5.7.1985, изменена с Директива 97/11/EО 
на Съвета, OВ L 73, 14.3.1997 г., изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, OВ L 156, 25.6.2003 г., изменена с Директива 2009/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 140, 5.6.2009 г.
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бъде дадено официално разрешение за осъществяване.

Комисията разбира от отговора на българските органи, че предприемачът (Национална 
агенция „Пътна инфраструктура“ – НАПИ) е уведомил Министерството на околната 
среда и водите на 13 юни 2008 г. относно предложението за проект. В своето 
уведомление, предприемачът е посочил два алтернативни маршрута – „син“ и 
„червен“. Вземайки предвид тази информация, Министерството на околната среда и 
водите е потвърдило, чрез писмо от 23 юли 2008 г., адресирано до предприемача, че 
проектът следва да бъде подложен на ОВОС, тъй като попада в обхвата на приложение 
I към Закона за защита на околната среда. Освен това, компетентният орган е разяснил 
необходимите стъпки, които предприемачът следва да изпълни като част от 
процедурата по ОВОС, като например предоставяне на информация на обществеността, 
подготовка на екологичен преглед, консултации с обществеността и консултации с 
компетентните органи и т.н. В допълнение към това, са предоставени разяснения по 
отношение на подходящата процедура за оценка.

Междувременно, през месец ноември, 2008 г., Министерството на околната среда и 
водите е получило петиция от името на инициативен комитет на жилищни квартали 
Чехлевци, Велчевци, Дядо Дянко и Христо Смирненски, Габрово. Петицията е 
представена на вниманието на НАПИ. Органите са дали указания на предприемача да 
вземе под внимание твърденията на вносителите на петицията в хода на консултациите, 
влизащи в обхвата на ОВОС. В допълнение към това, инициативният комитет е 
уведомен, че като засегната страна и съгласно разпоредбите на член 9, параграф 2 от 
българската Наредба за ОВОС, гражданите имат право да декларират, в писмена форма, 
своята заинтересованост спрямо предложението за проект и да адресират становището 
си към НАПИ. В резултат на това, те следва да бъдат потърсени за консултации по 
отношение на обхвата на ОВОС. Гражданите са били уведомени, че освен участието им 
в процеса на определяне на обхвата, те имат право да участват в задължителните 
консултации с обществеността във връзка с доклада за ОВОС и че тяхното мнение ще 
бъде взето под внимание съгласно изискванията на процедурата за ОВОС.

Следва да се отбележи, че съгласно член 5, параграф 1 от Директивата за ОВОС, 
предприемачът следва да предостави информацията в приложение IV "в подходяща 
форма … дотолкова, доколкото:

а) държавите-членки считат, че информацията е съотносима към даден етап 
от процедурата за даване на съгласие и към специфичните характеристики на 
дадения проект или тип проект и на онези характеристики на околната среда, 
които вероятно могат да бъдат засегнати."

Следователно, член 5, параграф 2 от Директивата за ОВОС изисква от държавите-
членки да изпълняват процедура (известна като „определяне на обхвата“), при която 
предприемачите могат да искат от компетентните органи мнение относно 
информацията, която следва да бъде подадена в хода на процедурата за ОВОС. Целта 
на процедурата за определяне на обхвата е да се подсигури ранен контакт и 
сътрудничество между предприемача и компетентния орган относно ключови въпроси, 
свързани с информацията, посочена в член 5, параграф 1 от Директивата за ОВОС. Този 
процес е предназначен за обезпечаване на определено ниво на качество и цялостност на 
информацията, която следва да бъде предоставена в хода на ОВОС. 
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Компетентните органи информираха Комисията, че на 29 януари 2009 г. предприемачът 
е изпратил на Министерството на околната среда и водите, за консултация, критериите 
за обхвата и съдържанието на информацията за ОВОС. На 24 февруари 2009 г. 
Министерството на околната среда и водите е дало отговор и е предложило насоки 
относно обхвата на ОВОС и подходящите процедури за оценка. Изрично е упоменато, 
че докладът за ОВОС следва ясно да посочва предпочитаният и възможните маршрути, 
въз основа на заключенията за въздействието на проекта.

Оттук нататък, докладът за ОВОС за проекта все още предстои да бъде представен на 
вниманието на компетентните органи. Докладът за ОВОС следва да включва анализ и 
оценка на алтернативите, както и възможното кумулативно въздействие в резултат от 
реализацията на проекта. Съгласно разпоредбите на законодателството, след като 
компетентните органи са се уверили в доброто качество на представената информация, 
тя следва да бъде направена достъпна във връзка с консултации и изслушвания с 
участието на обществеността.

Подходяща оценка

Като част от процедурата за ОВОС се изпълнява и процедура на подходяща оценка, 
съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията1. Процедурата на 
подходяща оценка е започната на 11 юни 2008 г. с уведомление за проекта от страна на 
предприемача. Проектът засяга четири територии от значение за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията: BG0000610 Река Янтра, BG0000190 Витата стена, 
BG0000399 Българка и BG00001493 Централен балкан. На 29 януари 2009 г., 
Министерството на околната среда и водите е получило критериите за обхвата и 
съдържанието на доклада за ОВОС, в които се включват критериите за подходяща 
оценка, като отделно приложение. Министерството на околната среда и водите е 
публикувало изложение относно обхвата и съдържанието на критериите за двата 
доклада. Докладът за подходяща оценка все още предстои да бъде представен пред 
компетентните органи.

Въз основа на информацията, предоставена от българските органи,  изглежда, че 
процедурите за ОВОС и за подходяща оценка все още са в ход. Службите на Комисията 
не са установили каквото и да било нарушение на Директивата за ОВОС във връзка с 
твърденията на вносителя на петицията.

                                               
1 Директива на Съвета 92/43/EИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г.


