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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0431/2009, внесена от Димитър Платиканов, с българско 
гражданство, от името на „Инициативен комитет за село Стожер“, 
подкрепена от 1180 подписа, относно изграждането на депо за отпадъци в 
село Стожер в североизточна България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу решението на българските органи за 
изграждане на депо за отпадъци в село Стожер в североизточна България. Вносителят 
на петицията иска да бъде преразгледана оценката за въздействие на проекта върху 
околната среда, тъй като не е било извършено правилно осведомяване и консултации с
обществеността относно техническите характеристики на проекта. Вносителят на 
петицията счита, че проектът не е съобразен не само със съответното българско 
законодателство, но и с приложимите разпоредби на ЕС в областта на околната среда, 
поради което същият моли Европейския парламент да се занимае със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията иска да бъде преразгледана процедурата по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), както и проверката съгласно член 6, 
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параграф 3 от Директивата за местообитанията1, и да бъдат взети предвид мненията, 
изразени от обществеността, особено що се отнася до недостатъчността на 
заключенията, съдържащи се в доклада за ОВОС и в доклада от проверката съгласно
член 6, параграф 3. Освен това вносителят на петицията настоява да бъдат проведени 
съответните допитвания по двата доклада, за да се даде възможност на обществеността 
да участва и влияе върху резултатите от процеса на вземане на решения.

Коментари на Комисията

 Въпроси, свързани с ОВОС

След получаването на петицията службите на Комисията поискаха от компетентните 
български органи да предоставят информация за начина, по който са извършени 
процедурите по ОВОС и проверката съгласно член 6, параграф 3, що се отнася до 
въпросите, повдигнати от вносителя на петицията. Българските органи внесоха 
отговора си до Комисията на 9 ноември 2009 г. Комисията разгледа информацията, 
предоставена от българските органи, както и твърденията на вносителя на петицията от 
гледна точка на правото на ЕС, което би могло да бъде приложимо в този случай.

От получената информация става ясно, че компетентните органи (Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Варна) са определили проекта за изграждане на 
регионално депо за отпадъци в област Добрич като попадащ в приложното поле на 
приложение І към Закона за опазване на околната среда, т. е. като подлежащ на 
задължителна ОВОС. Поради това проектът за депо за отпадъци, което да обслужва 
общините Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел, Крушари и 
Никола Козлево, както и за изграждане на станция за прехвърляне на отпадъците в гр. 
Тервел, е подложен на процедура по ОВОС съгласно член 92, алинея 1 от българския 
Закон за опазване на околната среда (ЗООС), с които се транспонират изискванията на 
Директивата за ОВОС2.

Въз основа на предоставената информация следва да се отбележи, че заявлението за
издаване на разрешение за осъществяване на проекта е подадено от възложителя до 
компетентните национални органи на 18 октомври 2006 г. Заинтересованата 
общественост е осведомена относно инвестиционното предложение на най-ранен етап 
чрез съобщения, поставени на информационните табла в сградата на община Добрич и 
в кметството на с. Стожер, както и чрез съобщение във в. „Нова добруджанска 
трибуна“ от 16 октомври 2006 г. В тази връзка следва да се отбележи, че според 
установената практика на Съда на ЕС (дело С-81/96 Haarlemmerliede) задължението на 
държавата-членка да предприеме необходимите действия, така че проекти, които биха 
могли да имат значително въздействие поради своя характер, мащаби и 
местонахождение, да подлежат на оценка на въздействието върху околната среда, се 
отнася само за проекти, за които са подадени заявления за издаване на разрешение по 
времето, когато директивата е имала задължителна сила за държавата-членка, т. е. за 
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, OB L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета, OВ L 175 05.07/85, изменена с Директива 97/11/EО на Съвета , OВ L
73, 14.03.97, изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета, OВ L 156, 
25.06.03, изменена с Директива 2009/31/EО на Европейския парламент и на Съвета, OВ L 140, 5.6.09.
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България — от 1 януари 2007 г. От предоставената информация става ясно, че работата 
по проекта е започнала преди датата на присъединяване, поради което в този случай 
Директивата за ОВОС не е приложима. Независимо от това службите на Комисията 
разгледаха твърденията на вносителя на петицията относно процедурата по ОВОС.

Вносителят на петицията твърди, че не са разгледани достатъчно алтернативни 
решения за изграждането на проекта. Освен това той настоява да бъде проведени
действителни консултации с обществеността относно докладите за ОВОС и за 
проверката съгласно член 6, параграф 3, което да повлияе върху процеса на вземане на 
решения. Директивата за ОВОС наистина изисква органите, които биха били 
заинтересовани от проекта поради специфичните си отговорности в областта на 
околната среда, както и обществеността, да бъдат осведомени и да бъде взето тяхното 
мнение в рамките на процеса на ОВОС. Процедурата на консултация се урежда 
подробно в националното законодателство.

В отговора си до Комисията българските органи заявяват, че докладът за ОВОС 
съдържа информация относно възможни алтернативни решения за осъществяването на 
проекта. Що се отнася до алтернативните местоположения, българските органи 
посочват също така резултатите, съдържащи се в Доклада за резултатите от 
предварителната селекция на 32 потенциални площадки, подходящи за депа за твърди 
отпадъци за нуждите на 9 общини. При селекцията са взети предвид редица фактори, 
в т. ч.: близост до защитени територии; наличие на карстови образувания и др. физико-
геоложки процеси; действие на специфични нормативни изисквания (напр. отстояние 
от летища и пр.); числеността на населението на общините и тяхната близост, както и 
близостта до най-голямата община в региона — Добричката, която се намира в 
геометричния център на диаметъра на проекта. През месец февруари 2006 г. общините 
са постигнали съгласие помежду си за две алтернативни площадки — Площадка № 8 в 
землището на с. Поп Груево и Площадка № 32 в землището на с. Стожер. На всяка от 
площадките са извършени подробни геоинженерни и хидроложки проучвания. 
Резултатите са представени в таблица 4.1 от доклада за ОВОС.

Що се отнася до твърденията на вносителя на петицията относно консултациите с
обществеността, от предоставената информация разбираме, че са проведени две 
консултации с обществеността по отношение на ОВОС и съответните доклади от  
проверките — на 23 септември 2008 г. в община Тервел и на 26 септември 2008 г. в 
кметство Стожер. Датите и местата на тези публични изслушвания са разгласени 
предварително на 22 август 2008 г. в два вестника — „Добруджанска трибуна“ и „Нова 
добруджанска трибуна“. На 27 август 2008 г. е поставена и обява на информационното 
табло в Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна. Осигурен е 
публичен достъп до доклада за ОВОС и неговото нетехническо резюме, както и до 
доклада за проверката съгласно член 6, параграф 3 в общините Тервел и Добрич, както 
и в Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна .

По време на консултациите с обществеността жителите на с. Стожер са направили 
възражение срещу избора на площадката, която е в близост до селото. Изразили са 
опасения от шума и замърсяването с прах, които би причинило постоянното движение 
на сметовозите; замърсяването на подпочвените води в близост до депото; 
замърсяването на обработваеми земи и отчуждаването на общинска земя за нуждите на 
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проекта. На състоялото се на 26 септември 2008 г. публично изслушване в с. Стожер е 
връчена протестна подписка от името на жителите на селото, която е приложена към 
протокола от срещата.

От предоставената от българските органи информация обаче разбираме, че на 
горепосоченото публично изслушване в с. Стожер са присъствали представители на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и експерти по ОВОС. Те са 
разгледали възраженията на местните жители и са отговорили на техните въпроси. 
Освен това направените възражения и препоръки по време на консултациите и 
публичните изслушвания са представени в доклада за ОВОС. В резултат, на 23 
октомври 2008 г. ОВОС и съответните доклади за проверка са били разгледани на 
заседание на Експертния екологичен съвет към Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Варна. Кметът на с. Стожер е присъствал на заседанието и по време на 
гласуването е изразил особено мнение. Проекторешението за одобряване на проекта е 
прието с 16 гласа „за“ и 1 глас „против“.

Съгласно разпоредбите на приложимото българско законодателство директорът на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна е издал на 29 октомври 
2008 г. Решение по ОВОС № ВА-3/2008 г., с което се одобрява осъществяването на 
проекта за изграждане на депо за отпадъци в землището на с. Стожер. Решението е 
обявено както следва:

- на информационното табло и на страницата в Интернет на Регионална 
инспекция по околната среда и водите – Варна, на 29 ноември 2008 г.;
- на информационните табла на община Шабла (5 ноември 2008 г.); община 
Балчик (6 ноември 2008 г.); община Добрич (5 ноември 2008 г.), както и на страницата 
в Интернет на община Добрич.

Решението по ОВОС съдържа мотиви, като се посочва и как са взети предвид 
резултатите от консултациите с обществеността.

Не на последно място следва да се спомене, че в предвидените от закона срокове не са 
постъпили жалби от засегнати/заинтересовани страни срещу горепосоченото решение 
по ОВОС.

 Въпроси, свързани с „Натура 2000“

Според предоставената от българските органи информация инвестиционното 
предложение попада в границите на ЗЗ „Суха река“ BG0000107, определена съгласно 
Директивата за местообитанията с решение на Министерския съвет на Република 
България от 2 март 2007 г. Зоната е включена в Европейския списък на защитените 
зони с решение на Комисията от 18 декември 2008 г. Според предоставената ни 
информация площадката се намира и в близост до ЗЗ „Батова“ BG0002082, определена 
съгласно Директива 2009/147/ЕО1 с решение на Министерския съвет от 4 декември 
2007 г.

                                               
1 Директива 2009/147/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. за опазване на дивите птици
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Както беше посочено по-горе, процедурата по издаване на разрешение е започнала на 
18 октомври 2006 г., т. е. преди присъединяването на България към ЕС. Националните 
органи информират Комисията, че в рамките на процедурата по ОВОС е извършена и 
оценка на съвместимостта1 на проекта с изискванията на Директивата за 
местообитанията. Тази оценка е стигнала до заключението, че проектът няма да окаже 
значително отрицателно въздействие върху обекти от мрежата „Натура 2000“. 
Решението по ОВОС, съдържащо констатациите от оценката на съвместимостта, е 
издадено на 29 октомври 2008 г.

Според установената практика на Съда на ЕС (С-209/04) „принципът, че проекти, 
които биха могли да и м а т  значително въздействие върху околната среда, 
задължително подлежат на екологична оценка, не се прилага, когато заявлението за 
издаване на разрешение за осъществяване на проекта е официално подадено преди 
изтичането на срока за транспониране на директивата“. Съгласно член 53, параграф 
1 от Договора за присъединяване срокът за транспониране на директивите за опазване 
на природата е изтекъл за България на 1 януари 2007 г. Освен това в същото решение 
Съдът постановява, че „единствено официалният критерий съответства на принципа 
на правна сигурност и запазва ефективността на директивата“. На тези основания 
Съдът постановява, че не би било целесъобразно съответните процедури, които и без 
друго са сложни на национално равнище и които са били официално започнати преди 
изтичането на срока за транспониране на директивата, да бъдат допълнително 
утежнявани и удължавани със специфичните изисквания, наложени от Директивата за 
местообитанията, а заварените положения да бъдат засягани от нея.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията и от българските 
органи Комисията не констатира нарушение на съответните разпоредби от правото на 
Общността, по-конкретно на изменената Директива за ОВОС и директивите за опазване 
на природата.

Въпреки това следва да се отбележи, че заявлението за издаване на разрешение за 
осъществяване на проекта за депо за отпадъци в землището на с. Стожер е подадено
преди датата на присъединяване на България към ЕС. Следователно Директивата за 
ОВОС и директивите за опазване на природата не са били приложими за България 
тогава, поради което не е възможно да бъде установено нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Съгласно националното законодателство оценката за съвместимост е проверката съгласно член 6, параграф 3 от Директива 
92/43/ЕИО.


