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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1457/2009, внесена от Андон Илиев, с българско гражданство, 
подкрепена от 2 000 подписа, относно построяването на нова 
метростанция в София

1. Резюме на петицията

От името на група жители на квартал „Лозенец“ в София вносителят на петицията 
протестира срещу построяването на нова метростанция (станция № 11). Той счита, че 
проектът би имал катастрофален ефект върху флората и фауната на града, част от които 
са защитени видове. Той също така подчертава, че построяването на тази метростанция 
ще доведе до закриване на редица предприятия и последваща загуба на работни места. 
Вносителят твърди, че необходимите геоложки и други научни проучвания на 
въздействието на проекта не са извършени и по тази причина призовава Европейския 
парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията повдига въпроса за строежа на нова метростанция (МС 11), 
която е част от проекта за разширение на софийското метро, фаза 1 – „Пътен възел
„Надежда“ – Централна ж.п. гара – площад „Св. Неделя“ – бул. „Черни връх“.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. През март 2009 г.
българските органи са предоставили на Комисията информация относно
предложението за проекта и евентуалното въздействие на проекта върху околната 
среда. Тази информация е част от процедурата за кандидатстване и искането за 
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потвърждаване на помощта съгласно членове 39 до 41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 
Въз основа на сведенията, предоставени от компетентните български органи,
Комисията е запозната с факта, че строежът на МС 11 предвижда изграждането на 
двулентов тунел под бул. „Черни връх“, като тунелът ще бъде разположен на 
значителна дълбочина под земята (32 м). Предвижда се МС 11 да бъде изградена на 
кръстовището на бул. „Джеймс Баучър“ и бул. „Черни връх“. Следва да се подчертае
обаче, че строежът на МС 11 е част от описания по-горе общ проект, който, наред с 
другото, включва изграждането на седем метростанции, влакова линия, осигуряване с 
механично оборудване, енергийно захранване и контрол и пр. Общата дължина на 
проекта е 6,5 км.

Комисията е прегледала петицията от гледна точка на правото на ЕС в областта на 
опазването на околната среда, което би могло да бъде приложимо в случая. Изменената 
Директива 85/337/EИО1 (Директива за ОВОС) предвижда извършването на ОВОС за 
определени публични и частни проекти. Горепосоченият проект е включен в списъка в 
приложение II, т. 10, буква з) от Директивата за ОВОС. За проектите, включени в 
приложение II, съществува изискване държавите-членки да определят каква е 
вероятността да окажат значително въздействие върху околната среда, като едва след 
това може да се пристъпи към издаването на разрешително за строеж. Тази процедура е
известна още като скрининг.

От документите, предоставени от българските органи, става ясно, че характеристиките 
на предложението за проекта и неговото въздействие върху околната среда са били 
разгледани от екип от експерти, упълномощени да извършват оценки за околната среда, 
съгласно изискванията на българския закон за опазване на околната среда, 
транспониращ директивата за ОВОС. В заключението, представено от експертния екип, 
се казва следното: 

Въз основа на подробния анализ и определяне на значимостта на равнището на
въздействие върху компонентите на околната среда, по време на проучването
на предложението на инвеститора за изграждане на частта от втория лъч на 
метрото от МС 5 „Надлез Надежда“ до МС 11 бул. „Джеймс Баучър“, 
експертният екип, изготвящ „Информация относно оценката на 
необходимостта от извършване на ОВОС“, счита, че изпълнението на проекта 
няма да доведе до значителни отрицателни последствия за компонентите на 
околната среда, и, предвид различни критерии, очакваните промени ще бъдат в
рамките на нормативно допустимите граници, като се съблюдават
предложените мерки.

След приключване на скрининг процедурата, софийският регионален инспекторат по 
околната среда и водите е издал Решение CO – 60 – PR/2007 (20 март 2007 г.), съгласно 
което предложението за проекта не подлежи на оценка за въздействие върху околната 
среда (ОВОС). Решението предвижда да бъдат взети някои мерки по време на 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета, OВ L 175 05.07/85, изменена с Директива 97/11/EО 
на Съвета, OВ L 73, 14.03.1997 г., изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, OВ L 156, 25.06.2003 г., изменена с Директива 2009/31/EО на
Европейския парламент и на Съвета , OВ L 140, 5.6.2009 г..
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изпълнението на проекта, насочени към смекчаване на въздействието върху околната 
среда. В допълнение, в т. 21 от решението е посочено, че софийските общини Лозенец, 
Триадица, Средец, Оборище, Възраждане и Сердика са били информирани в писмена 
форма относно предложението за проекта. Общините са внесли своите писмени 
становища с оглед на обществения интерес за проекта. Не е постъпвала информация за 
възражения или искания срещу изпълнението на този проект.

Действително, от информацията, предоставена от българските органи, става ясно, че 
изпълнителят на проекта е изпратил писма до горепосочените общини на 12 декември 
2006 г. Кметът на община Лозенец, където ще бъде изградена МС 11, е изпратил своя 
отговор до изпълнителя на 1 март 2007 г. В него се посочва, че гражданите са 
информирани относно проекта чрез съобщение, поместено на предвиденото за тази цел 
табло за съобщения в общината.

Като взимат предвид тези сведения, както и разпоредбиге на Директивата за ОВОС, 
службите на Комисията отбелязват, че компетентните български органи са извършили 
процедура на скрининг и че резултатът от нея е показал, че изпълнението на проекта 
няма да доведе до значителни последствия за околната среда.

По отношение на твърденията на вносителя на петицията, че строежът на МС 11 ще 
нанесе вреди на флората и фауната, следва да бъде посочено, че органът, отговорен за 
мониторинг на териториите от мрежата на Натура 2000, е декларирал, че проектът за 
разширяване на софийското метро няма да засегне територии от Натура 20001.

Комисията би желала да отбележи също, че планът за даден проект, изборът на 
конкретното му местоположение, както и постигането на баланс между изпълнението 
на проекта и неговото социално и икономическо въздействие остават отговорност на 
съответните държави-членки, които следва да гарантират спазването на приложимото 
законодателство на ЕС.

Заключения

Информацията, предоставена от вносителя на петицията и от българските органи, не 
дава основания на Комисията да счита, че е налице нарушение на съответните 
разпоредби на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда, и по-
специално на изменената Директива за ОВОС и директивите за местообитанията и 
птиците.

                                               
1 Приложение I Декларация от органа, отговорен за мониторинга на териториите, 
включени в Натура 2000 (с дата 3 април 2007 г.) до Приложение XXI Искане за 
потвърждение на подпомагането съгласно ченове 39–41 от Регламент (EО) № 1083/2006
ERFD/CF, Инфраструктурни инвестиции, Проект за разширяване на софийското метро, 
фаза I – „Пътен възел „Надежда“ – Централна жп гара - площад „Св. Неделя“ – бул. 
„Черни връх“.


