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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско гражданство, от 
името на Българското дружество за защита на птиците, подкрепена от 6 
подписа, относно неправилното транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ 
в България в резултат на нарушаване на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията

Петиция 1503/2007, внесена от Йордан Стаменов Лазов, с българско 
гражданство, относно опазването на околната среда в България

1. Резюме на петиция 0997/2007

Вносителите на петицията, които представляват седем български неправителствени 
организации, се оплакват от това, че българските органи неправилно и непълно са 
транспонирали Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна. Те твърдят, че българското правителство не е предало пълен списък на 
териториите и че вследствие на това няма изградена мрежа „Натура 2000“. На практика 
поради оказания натиск от частни инвеститори няколко територии, които първоначално 
са фигурирали в списъка, впоследствие са били премахнати от него без никакво научно 
основание, включително три територии от интерес за ЕС. Това означава, че броят и 
размерът на защитените зони е паднал под абсолютния минимум. 

Резюме на петиция 1503/2007

В първата част на петицията вносителят твърди, че е имало случаи на забавяне на 
обозначаването на зона „Натура 2000“ (Директива 92/43/ЕО) в долината на Рила. 
Предполага се, че забавянето се дължи на трудности при определяне на границите на 
защитената зона, тъй като съществуват конкуриращи се интереси във връзка с 
използването на земите. Това означава, че обозначената зона ще бъде по-малка, 
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отколкото следва. Нормативният краен срок за съобщаване на обозначената зона на 
Комисията (1 януари 2007 г.) е бил пропуснат, както е бил пропуснат и юнски краен 
срок съгласно разпоредбите за биоразнообразието. Вносителят на петицията представя 
списък на защитените видове, които биха пострадали от неправилното прилагане на 
българския десетгодишен лесоустройствен план. Във втората част на петицията 
сдружението „Зелени Балкани“ изказва предположението, че изкопните дейности по 
брега на река Джерман смущават едно важно място за почивка на прелетните птици. 
Въпреки че проблемът не е нов, е необходимо той да бъде разгледан в настоящия 
момент с оглед на задълженията на България във връзка с членството в ЕС. Съществува 
и сроден проблем, свързан с отражението върху водоносните пластове.

2. Допустимост

0997/2007: Обявена за допустима на 5 март 2008 г.
1503/2007: Обявена за допустима на 2 юни 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията за петиция 0997/2007, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителите на петицията, които представляват седем български неправителствени 
организации (НПО), се оплакват от лошото прилагане от страна на българските органи 
на Директива 79/409/ЕИО1 относно опазването на дивите птици и на Директива 
92/43/ЕИО2 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Те 
твърдят, че българското правителство не е предало пълен списък на териториите и че 
вследствие на това няма изградена мрежа „Натура 2000“. Твърди се, че под натиск от 
страна на частни инвеститори няколко територии, които са били първоначално 
избрани, са били заличени от списъка без никакво научно основание, включително три 
територии от интерес за ЕС. 

Петицията описва състоянието от момента на установяване на мрежата „Натура 2000“ в 
България до решението на Съвета на министрите, взето на 2 март 2007 г.

Забележки на Комисията относно петицията

Комисията е получила първия национален списък на територии от значение за 
Общността, предложени съгласно Директивата за местообитанията, и списък на 
специалните защитени зони, определени съгласно Директивата за птиците, на 15 март 
2007 г.

Комисията е информирана за проблемите около идентифицирането и обозначаването 
на територии от мрежата „Натура 2000“ в България. Комисията е получавала много 
сигнали от граждани и неправителствени организации относно завършеността на 
мрежата, първоначално предложена от България. 

Генерална дирекция „Околна среда“ следи отблизо проблемите в България, не само 
чрез срещи с високопоставени служители, но също така и посредством чест обмен на 
                                               
1 Директива 79/409/EИО на Съвета относно опазването на дивите птици, OB L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18.
2 OB L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
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кореспонденция (включително предварително запитване за информация „pre-226 letter“ 
относно недоброто прилагане на директивите). В резултат на този диалог и от датата на 
петицията насам България е подала два допълнителни набора от предложени територии 
от значение за Общността съгласно Директивата за местообитанията и специални 
защитени зони съгласно Директивата за птиците (изискваната документация е получена 
съответно на 8 ноември 2007 г. и съответно 22 януари 2008 г.). Общият брой на 
териториите от мрежата „Натура 2000“ в България понастоящем е 114 специални 
защитени зони и 228 територии от значение за Общността.

В момента тече процес по извършване на оценка на националния списък на територии 
от значение за Общността от България в съответствие с критериите, определени в 
Приложение III от Директивата за местообитанията. Оценката се извършва от 
Европейския тематичен център за биологично разнообразие (Европейска агенция за 
околната среда), който осигурява техническа помощ на Европейската комисия при 
извършване на преценка на пълнотата и целостта на предложената мрежа. Техните 
предварителни оценки ще бъдат разгледани на техническата среща, наречена 
биогеографски семинар, на който служители на Комисията и експерти от името на 
Комисията, служители от държавите-членки и техни експерти и представители на 
групите на заинтересовани лица обсъждат научната обосновка на предложената мрежа. 
Тази проява се осъществява съвместно с двете нови държави-членки България и 
Румъния.

В случай че биогеографският анализ покаже, че съществуват типове местообитания или 
видове от интерес за Общността, които не са обхванати в достатъчна степен от 
предложената мрежа, Комисията ще отправи молба до държавите-членки да попълнят 
тези празнини чрез разширяване на мрежата.
Заключение

В контекста на факта, че България е направила значителни подобрения в 
първоначалния си списък от предложени територии от значение за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията, Комисията продължава с установената практика на 
проучване на списъка от територии в така наречения биогеографски процес. Въпреки 
че Директивата за птиците не съдържа подобни разпоредби за анализ, техническа 
оценка на специалните защитени зони също е в процес на извършване.

Отговор от Комисията за петиция 1503/2007, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че е имало случаи на забавяне на обозначаването на 
зона от „Натура 2000“ в долината на Рила. Предполага се, че забавянето се дължи на 
трудности при определяне на границите на защитената зона, тъй като съществуват 
конкуриращи се интереси във връзка с използването на земите. Твърди се, че 
нормативният краен срок за съобщаване на обозначената зона на Европейската комисия 
(1 януари 2007 г.) е бил пропуснат. Вносителят на петицията представя списък на 
защитените видове, които биха пострадали от неправилното прилагане на българския 
десетгодишен лесоустройствен план.

Във втората част на петицията сдружението „Зелени Балкани“ изказва 
предположението, че изкопните дейности по брега на река Джерман смущават едно 
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важно място за почивка на прелетните птици. Съществува и сроден проблем, свързан с 
отражението върху водоносните пластове.

България предаде на Европейската комисия националния списък на предлаганите 
територии от значение за Общността на три етапа, последният от които беше на 18 
януари 2008 г. По отношение на изключването на част от планина Рила от мрежата 
„Натура 2000“ Комисията вече получи оплакване от неправителствена организация 
относно невключването на така наречената буферна зона на Рила. Към настоящата 
петиция беше приложено и оплакване до Комисията, за което са използвани 
стандартните формуляри.
По отношение на териториите, които се считат за заслужаващи защита съгласно 
законодателството на ЕС относно природата, но които не са определени като такива, 
биогеографският семинар за България и Румъния се проведе на 9–12 юни тази година в 
Sibiu, Румъния, като целта му беше да се направи оценка на националните списъци на 
предлаганите територии от значение за Общността съгласно Директивата за 
местообитанията (Директива 92/43/ЕИО)1 за всички биогеографски региони на тези 
държави-членки. Обсъжданията, които се основаваха на строго научни критерии, 
доведоха до откриването на редица пропуски („недостатъци“) за някои от видовете 
местообитания по приложение І и растителните и животинските видове по приложение 
ІІ към Директивата за местообитанията. За да запълни тези пропуски България ще 
трябва да разшири някои от вече съществуващите територии или да предложи нови 
територии. Следователно, въпросът с „изключените“ територии от мрежата „Натура 
2000“ все още е открит и се разглежда.

Що се отнася до въпросите, повдигнати в настоящата петиция относно река Джерман, 
петиция № 196/2007 също изразява загриженост относно добива на минерали от тази 
река. Службите на Комисията проучиха повдигнатите проблеми, но тъй като тези 
дейности са били извършени преди присъединяването на България към Европейския 
съюз, не бяха открити основания за процедура за нарушение.
Европейската комисия продължава да работи с България за установяването на напълно 
представителна мрежа „Натура“ 2000, която да изпълнява критериите по приложение 
ІІІ към Директивата за местообитанията.

По отношение на река Джерман следва да се заключи, че повдигнатите от вносителя на 
петицията проблеми не могат да се считат за нарушения, тъй като законодателството на 
Общността не е нарушено.

4. Отговор от Комисията за петиция 0997/2007, получен на 7 юли 2009 г.

В предишното си съобщение Комисията посочи, че биогеографските анализи, 
предвидени в Директивата за местообитанията ще посочат всички пропуски, допуснати 
при изготвянето на националния списък от обекти от значение за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията. Посочено беше също, че следва да бъде осъществен и 
анализ на специалните защитени зони съгласно Директивата за птиците.

По време на заседанието на комисията по петиции, което се състоя на 6 октомври 2008 
г., Комисията информира парламентарната комисия, че през юни 2008 г. беше проведен 

                                               
1 OB L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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биогеографски семинар, който анализира изчерпателния характер на националния 
списък от обекти от значение за Общността. Беше установено, че редица видове 
местообитания и видове не са достатъчно представени в националния списък.

Въз основа на установеното от семинара, първите приети от Комисията, все още 
непълни, списъци на обекти от значение за Общността се съдържат в решения на 
Комисията 2009/91/ЕО1 (за Алпийския регион), 2009/92/EО2 (за Черноморския регион) 
и 2009/93/EО3 (за Континенталния регион).

След биогеографския семинар Комисията се договори с България, че пропуските в 
предложената мрежа ще бъдат попълнени до 1 септември 2009 г.

По отношение на прилагането на Директивата за птиците, на 5 юни 2008 г. до България 
беше изпратено официално уведомително писмо във връзка с недостатъчното 
обозначаване на специални защитени зони. Комисията получи отговор от българските 
органи на официалното уведомително писмо, беше направен анализ на отговора и на 13 
май 2009 г. се проведе техническа среща с българските органи, на която беше 
договорено българските органи да предоставят допълнителна информация.
Допълнителната информация, предоставена от вносителите на петицията, е използвана 
от Комисията за проучване на евентуални нарушения на правото на Общността във 
връзка с няколко територии от мрежата „Натура 2000“. Тази информация и директно 
внесените в Комисията жалби дадоха основание за официално уведомително писмо, 
изпратено до България на 27 ноември 2008 г. във връзка с непредоставяне на защита за 
частично определената зона на Калиакра и заради даденото разрешение за изграждане 
на въздушни турбини и други съоръжения, без да се вземе предвид въздействието 
върху околната среда.

По отношение на Директивата за местообитанията, Комисията не вижда никаква 
причина да предприема действия по тази петиция поради неотдавнашния напредък с 
приемането на първите списъци на Общността с обекти в България от значение за 
Общността. Комисията ще работи с българските органи за допълване на националния 
списък с обекти от значение за Общността.

По отношение на обозначаването и защитата на специални защитени зони съгласно 
Директивата за птиците, Комисията използва правомощията си в съответствие с 
Договора, за да гарантира съответствие със законодателството на ЕС в областта на 
опазването на природата.

                                               
1 Решение 2009/91/EО на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в 
Алпийския биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 7973). OB L 043, 13.2.2009 г., стр. 
21-58.
2 Решение на Комисията 2009/92/ЕО от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 
92/43/ЕИО на първоначален списък на териториите от значение за Общността в Черноморския 
биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 7974). OB L 043, 13.2.2009 г., стр. 59-62.
3 Решение на Комисията 2009/91/EО от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в 
Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 8039). OB L 043, 13.2.2009 г., 
стр. 63-244.
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5. Допълнителен отговор от Комисията за петиция 0997/2007, получен на 25 март 
2010 г.

Обозначаване на територии съгласно Директивата за местообитанията

В края на 2007 г. българското правителство представи своя списък с предложения за 
територии от значение за Общността. След като информацията беше оценена от 
Европейския тематичен център за биологично разнообразие и от службите на 
Комисията, през юни 2008 г. беше проведен биогеографски семинар, резултатите от 
който показаха, че България е взела необходимите мерки за включване в списъка на по-
голямата част от местообитанията и биологичните видове. През декември 2008 г. 
Комисията прие първите списъци на териториите от значение за Общността за 
България1, като те в момента обхващат 29,6 % от територията на страната, което ги 
поставя на второ място в Европа по процентен дял.
Вследствие на проведения биогеографски семинар беше установено също, че все още 
има голям брой незначителни и средно значими пропуски в мрежата на територии от 
значение за Общността, които трябва да бъдат коригирани, както и че има редица 
„научни резервати“, в които е необходимо извършването на допълнителни проучвания. 
Не беше съобщено за наличие на значими пропуски. До 1 септември 2008 г., датата, 
определена по време на биогеографския семинар за краен срок, България попълни 
незначителните пропуски. В рамките на същия семинар страната беше приканена в 
срок до 1 септември 2009 г. да попълни и средно значимите пропуски.
Главно поради относително големия брой „научни резервати“, за които в момента се 
извършват допълнителни проучвания в България, Комисията се съгласи с искането на 
националните органи крайният срок да бъде удължен, за да се даде възможност за 
адекватно разглеждане на оставащите пропуски чрез прилагане на най-добрите 
постижения в научната сфера. Очаква се България да има готовност да попълни 
оставащите пропуски през есента на 2010 г.

Обозначаване на зони съгласно Директивата за птиците

България е определила всичките си 114 важни зони за опазване на птиците като 
специални защитени зони в рамките на Директивата за птиците. Тези зони обхващат 
около 90 % от територията на важните зони за опазване на птиците и, въпреки че е 
постигнато високо ниво на обхват, през 2008 г. Комисията изпрати първо 
предупреждение до България, съгласно което страната трябва да коригира пропуските 
по отношение на размера на шест от специалните защитени зони. Отговорите, получени 
от българските органи, показаха някои липси в използваната информация и службите 
на Комисията настояха българските органи да предоставят най-добрите научни данни, 
за да бъде извършена оценка на пропуските. Необходимата допълнителна информация 
беше предоставена на Европейската комисия през втората половина на м. декември 
2009 г. и тя в момента е подложена на оценка. Въз основа на резултатите от оценката 
своевременно ще бъдат предприети необходимите мерки.

                                               
1 Решенията са публикувани на следния електронен адрес: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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Защита на териториите от „Натура 2000“

Комисията счита защитата на териториите от „Натура 2000“ в България за приоритет. 
Допълнителната информация, предоставена от вносителите на петицията, е използвана 
от Комисията за проучване на евентуални нарушения на правото на Общността във 
връзка с няколко територии от мрежата „Натура 2000“. Въз основа на тази информация 
и на директно внесените оплаквания, през м. ноември 2008 г.  Комисията изпрати 
официално уведомително писмо до България във връзка с това, че страната не е 
защитила частично включената в мрежата област Калиакра. Впоследствие през 
октомври и ноември 2009 г. до България са изпратени още шест официални 
предупредителни писма във връзка с разрешаването на планове и проекти за строеж в 
защитените територии по черноморския бряг и в планинските области на България; във 
връзка със систематично неизпълнение на задължението за осигуряване на адекватна 
защита на зоните за опазване на птиците при издаването на разрешителни за планове и 
проекти, предвиждащи урбанизация, благоустрояване за туризъм и изграждане на 
вятърни централи, както и във връзка с несъответствие с разпоредбите на член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията.

Заключение

Службите на Комисията активно предприемат необходимите мерки съгласно ДФЕС, за 
да се гарантира, че териториите от мрежата „Натура 2000“ в България са адекватно 
определени, както и че за тях се осигурява необходимата защита. Комисията е 
разглежда въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, посредством активен 
диалог с българските органи и, където е необходимо, като започва наказателно 
производство.

6. Допълнителен отговор на Комисията за петиции 0997/2007 и 1503/2007,
получен на 13 януари 2010 г.

Комисията е уведомена за проблемите, свързани с идентифицирането и обозначаването 
на обектите от мрежата Натура 2000 в България. Тя е получавала много сигнали от 
граждани и неправителствени организации относно завършеността на мрежата, 
първоначално предложена от България. Във връзка с това Комисията е открила редица 
процедури за нарушение срещу България за недостатъчно обозначаване и/или 
неадекватна защита както на специални защитени зони, така и на територии от 
значение за Общността. 

По отношение на специалните защитени зони, които са част от „Натура 2000“, в 
резултат на интензивния диалог с българските органи и жалбоподателя, Комисията 
очаква конкретни предложения за разширяването на специалните защитени зони 
Калиакра, Рила, Пирин, Ломовете, Централен Балкан и Западни Родопи. Българските 
органи са обещали да представят тези предложения до края на годината. Комисията ще 
оцени предоставената информация с оглед да се гарантира, че съответните изисквания 
за защита на птиците са изцяло разгледани.

По отношение на териториите от значение за Общността съгласно Директивата за 
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местообитанията, 92/43/ЕИО1, България предаде на Европейската комисия националния 
списък на предлаганите територии от значение за Общността на три етапа, последният 
от които беше на 18 януари 2008 г. По отношение на изключването на част от планина 
Рила от мрежата „Натура 2000“ Комисията вече получи оплакване от неправителствена 
организация относно невключването на така наречената буферна зона на Рила. По 
отношение на териториите, които се считат за заслужаващи защита съгласно 
законодателството на ЕС относно природата, но не са определени като такива, по време 
на биогеографския семинар за България и Румъния, проведен на 9–12 юни 2008 г. в 
Sibiu, Румъния, националните списъци на предлаганите територии от значение за 
Общността бяха оценени. Обсъжданията, които се основаваха на строго научни 
критерии, доведоха до откриването на редица пропуски („недостатъци“) за някои от 
видовете местообитания от приложение І и растителните и животински видове от 
приложение ІІ към Директивата за местообитанията. Краят на ноември 2010 г. беше 
срокът, даден на България, за да запълни тези пропуски. 

В тази връзка следва да се спомене новоприетото, обнародвано в Държавен вестник № 
96 от 7 декември 2010 г., Решение на правителството на България № 811 от 16 ноември 
2010 година относно разширяването на мрежата „Натура 2000“. Съгласно това решение 
са били определени три нови територии, териториите на 25 вече определени зони са 
били разширени, а на една зона – намалени. В резултат на това решение, територии от 
над 47.000 ха общо или 0,4 % от земната площ на България ще бъдат добавени към 
мрежата „Натура 2000“ в България (която вече обхващаше 34 % от земната територия 
на България, втората по големина в ЕС). 

Комисията очакваше официалното представяне на цялата свързана документация във 
връзка с новоприетите и изменените територии, както и предложение за буферната зона 
на Рила преди края на 2010 г.

По отношение на въпросите, повдигнати в Петиция 1503/2007 относно река Джерман, 
както беше посочено в предишното съобщение, службите на Комисията проучиха 
повдигнатите проблеми, но тъй като тези дейности са били извършени преди 
присъединяването на България към Европейския съюз, не бяха открити основания за 
процедура за нарушение.

Комисията ще продължи да проучва ситуацията в България, както по отношение на 
достатъчното обозначаване на зоните по „Натура 2000“, така и по отношение на 
адекватното прилагане на режимите на опазване съгласно Директивата за птиците2 и 
Директивата за местообитанията. Ако е необходимо, Комисията ще предприеме 
последващи действия, както е предвидено в член 258 от ДФЕС, за да се защити 
природният капитал на България.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г. (REV IV & II)

за петиции 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 и 0640/2009

                                               
1 OB L 206, 22.7.1992 г.
2 OB L20, 26.1.2010 г., стр.7-25.
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През април 2011 г. службите на Комисията проведоха мисия за установяване на фактите в 
България, с цел събиране на допълнителна информация и актуализиране и проверка на 
съществуваща информация във връзка с процедурите за нарушение, открити от 
Комисията срещу България за неспазване на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, включително недостатъчно обозначаване на специални защитени зони 
(СЗЗ) съгласно Директивата за птиците и на територии от значение за Общността 
съгласно Директивата за местообитанията, както и разрешаване на проекти за стопанско 
развитие в мрежата от защитени местности „Натура 2000“.

Службите на Комисията посетиха редица обекти, свързани с проекти за стопанско 
развитие в Рила и Пирин и проведоха поредица от технически срещи с компетентните 
български органи и природозащитни НПО. Службите на Комисията поискаха 
допълнителна информация и изясняване на някои въпроси. Българските органи и НПО 
обещаха да предоставят исканата техническа информация възможно най-скоро.

Службите на Комисията отбелязаха, че въпросните случаи изискват подробен 
фактически и технически анализ. Тъй като Комисията носи доказателствената тежест 
във всяка процедура за нарушение, службите на Комисията трябва да проверят и 
анализират цялата налична информация много внимателно. По-нататъшни стъпки 
могат да се очакват след лятото на 2011 г. 

8. Допълнителен отговор на Комисията (REV. III), получен на 16 декември 
2011 г.

за петиции 0745/2007, 0997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
0526/2008, 1336/2008, 1518/2008 и 0640/2009

Във връзка с текущите процедури за нарушение, въведени от Комисията срещу България 
за неспазване на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително 
недостатъчно обозначаване и защита на Специални защитени зони (СЗЗ) съгласно 
Директивата за птиците1 и на Територии от значение за Общността (ТЗО), съгласно 
Директивата за местообитанията2, както и разрешаване на проекти за стопанско 
развитие в мрежата от защитени местности „Натура 2000“, през септември 2011 г. 
Комисията изпрати до българското правителство допълнително официално 
уведомително писмо (ОПП) относно обектите BG051 Калиакра - орнитологично важно 
място (ОВМ), BG0002051 СЗЗ Калиакра, BG0002097 СЗЗ Белите скали и BG0000573 
ТЗО Комплекс Калиакра. 

Това допълнително официално уведомително писмо е насочено към две групи 
проблеми:

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици, OB L 20, 26.1.2010 г., стр. 7–25.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна OB L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50).
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- недостатъчно обозначаване на обекти в СЗЗ Калиакра;

- въздействието на редица проекти за стопанско развитие върху ТЗО Комплекс 
Калиакра и/или СЗЗ Калиакра, и/или СЗЗ Белите скали, и/или районът, който трябваше, 
но не бе обозначен като СЗЗ съгласно списъка на важните зони за опазване на птиците.

Освен това Комисията продължава активно своите разследвания във връзка с 
недостатъчната закрила, както и на одобряването на проектите за стопанско развитие 
на обектите СЗЗ BG0001004 Емине-Иракли, СЗЗ BG0000495 Рила и буферната зона на 
Рила BG0001188, кандидатстваща да получи статут на СЗЗ.


