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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1518/2008 внесена от Ирина Матеева, с българско гражданство, от 
името на Българско дружество за защита на птиците, относно 
неизпълнението от страна на българските органи на разпоредбите във връзка 
със специалните защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета 
относно опазването на дивите птици

1. Резюме на петицията

Вносителката заявява, че България не е определила достатъчно специални защитени 
зони и че българските органи посрещат благосклонно заявленията за проекти за 
застрояване в райони, които би трябвало да бъдат определени за защитени. Тя се 
позовава по-конкретно на местността около Калиакра и Камчия на черноморското 
крайбрежие. Въпреки подадените от Българското дружество за защита на птиците 
оплаквания до съответните български органи и писменото предупреждение на 
Комисията от юни 2008 г., българските органи продължават да дават одобрението си за 
проекти за застрояване, включително туристически сгради, вятърен парк в Калиакра и 
курортен комплекс „Камчия“. Поради това вносителката призовава Европейския 
парламент и Комисията да гарантират, че българските органи незабавно ще определят 
специални защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 
опазването на дивите птици и ще възстановят природните райони, разрушени след 1 
януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, в резултат на което би трябвало 
да спазва законодателството на ЕС относно околната среда. Вносителката също така 
призовава ЕС да спре финансирането на България, ако тя не изпълни директивите за 
околната среда.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 16 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Недостатъчно обозначаване на области като СЗЗ.

Анализът на съществуващата ситуация показва, че досега България е обозначила 
приблизително 34% от територията си, което до голяма степен позволява покриване на 
местообитанията и видовете, защитени от директивите за опазване на птиците и за 
опазване на местообитанията1.

Въпреки това, остава основното безпокойство на Комисията във връзка с 
недостатъчното обозначаване на специалните защитени зони (СЗЗ). Въпреки че 
България е обозначила всички свои 114 орнитологично важни зони (ОВЗ), териториите 
на 6 от зоните бяха значително намалени без ясна научна обосновка (сред тях ОВЗ 
Калиакра, ОВЗ Пирин и ОВЗ Рила). Комисията е изпратила официално уведомително 
писмо до българските власти през юни 2008 г.2. Получен е отговор и в момента се 
извършва оценка на този отговор от службите на Комисията.

Градоустройствени дейности в областите, подлежащи на консервация съгласно 
законодателството на ЕС относно околната среда

Комисията получи информация относно интензивните градоустройствени дейности в 
черноморските и планинските райони на България и по-специално в областите на 
Калиакра, Камчия, Емине-Иракли, Рила, Пирин и т.н. По тези случаи Комисията е 
започнала проучвания, което все още са в ход. За застроителните работи във важната 
орнитологична зона на Калиакра Комисията е изпратила официално уведомително 
писмо до България през ноември 2008 г.3. Отговорът от българските власти е получен 
по-рано през 2009 г. и в момента се извършва негова задълбочена оценка.

Заключения

Комисията ще продължи да проучва ситуацията в България, както по отношение на 
обозначаването на зоните по Натура 2000, така и по отношение на адекватното 
прилагане на режимите на опазване съгласно директивите за околната среда. При 
необходимост ще бъдат предприети действията, предвидени в член 226 от Договора за 
ЕО.

                                               
1 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г.).
2 Връзка към съобщението на прес-службата:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilan
guage=en.
3 Връзка към съобщението на прес-службата:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.
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4. Отговор на комисията, получен на 17 декември 2009 г.

По отношение на недостатъчното обозначаване на области като СЗЗ, българският 
отговор на официалното уведомително писмо на Комисията от юни 2008 г. предстои да 
бъде окончателно анализиран от Комисията. През м. юли 2009 г. националните органи 
предоставиха и допълнителна информация. Предварителната оценка на цялата 
информация, предоставена на Комисията, показва, че е необходимо да се поискат 
допълнителни разяснения. Те се очакват до края на годината.

По отношение на случаите на интензивно застрояване в черноморските и планинските 
райони на България и по-специално в областите на Калиакра, Камчия, Емине-Иракли, 
Пирин и т.н., Комисията е открила процедура за нарушение1.
Що се отнася до развитието на случая на Камчия, през октомври 2009 г. Комисията 
получи отделна жалба по конкретен случай, която в момента се оценява.

След като направи оценка на редица жалби, петиции и нарушения, Комисията достигна 
до заключението, че България системно нарушава Директива 79/409/ЕИО и Директива 
85/337/ЕИО2 когато се одобряват планове и проекти за вятърни паркове и за 
туристическа, жилищна и пътна инфраструктура.

Освен проучването на конкретни проекти в конкретни области, Комисията също така 
изпрати официално уведомително писмо за непълно транспониране на член 6, параграф 
3 от Директива 92/43/ЕИО3. Комисията проучва и прилагането на Директива 
2001/42/ЕО4 и Директива 92/43/ЕИО.

Заключения

Комисията активно предприема необходимите мерки съгласно Договора за ЕО, за да 
гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда.
Комисията ще продължи да проучва ситуацията в България, както по отношение на 
обозначаването на зоните по Натура 2000, така и по отношение на адекватното 
прилагане на режимите на опазване съгласно директивите за околната среда. При 
необходимост ще бъдат предприети действията, предвидени в член 226 от Договора за 
ЕО.

5. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

                                               
1 Линк към съобщение за пресата на Комисията: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/09/1484&format=html&aged=0&language=en&guila
nguage=en.
2 Линк към съобщение за пресата на Комисията:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&type=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en.
3 Директива на Съвета 92/43/EИО относно опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г. (със съответните изменения).
4 Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 
среда ОВ L 197, 21.7.2001 г. и Директива на Съвета 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г. (със съответните 
изменения).
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Комисията е информирана за проблемите около идентифицирането и определянето на 
територии от мрежата „Натура 2000“ в България. Тя получава много сигнали от 
граждани и неправителствени организации, относно целостта на мрежата, 
първоначално предложена от България.

Комисията активно предприема необходимите мерки съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да гарантира както достатъчното 
обозначаване на специалните защитени зони (СЗЗ), така и тяхната ефективна закрила в 
България.
С оглед на това службите на Комисията откриха редица производства за установяване 
на неизпълнение на задължения от България за недостатъчно обозначаване, както и за 
неподходящата защита на СЗЗ.

По отношение на СЗЗ Калиакра, Рила, Пирин, Ломовете, Централен Балкан и Западни 
Родопи, като резултат на интензивния диалог с българските органи и на оплакванията 
Комисията очакваше конкретните предложения за разширяване на тези недостатъчно 
обозначени зони да бъдат предоставени до края на 2010 г. Комисията ще оцени
предоставената информация с оглед да се гарантира, че съответните изисквания за 
защита на птиците са изцяло разгледани.

6. (Рев. III) Отговор на Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

Петиции 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 
1336/2008, 1518/2008 и 640/2009

През април 2011 г. службите на Комисията проведоха информационна мисия в 
България за 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 
икономическо развитие в мрежата от защитени местности Натура 2000.

Службите на Комисията посетиха редица обекти, свързани с проекти за икономическо 
развитие в Рила и Пирин и проведоха поредица от технически срещи с компетентните 
български органи и природозащитни НПО. Службите на Комисията поискаха 
допълнително 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.

7. (Рев. IV) Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.
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Петиции 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008,
1336/2008, 1518/2008 и 640/2009

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 и защита на специални защитени зони (СЗЗ) съгласно 
Директивата за птиците1 и на територии от значение за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията2, както и разрешаване на проекти за икономическо 
развитие в мрежата от защитени местности Натура 2000, през септември 2011 г., 
Комисията изпрати до българското правителство допълнително официално 
уведомително писмо във връзка с територии BG051 „Калиакра“ - орнитологично важна 
зона, BG0002051 „Калиакра“ - специална защитена зона, BG0002097 „Белите скали“ -
специална защитена зона и BG0000573 „Комплекс Калиакра“ - територия от значение 
за Общността.

Това допълнително официално уведомително писмо разглежда две групи въпроси:

- Недостатъчното обозначаване на „Калиакра“ - специална защитена зона;

- Въздействието на редица проекти за икономическо развитие върху „Комплекс 
Калиакра“ - територия от значение за Общността, и/или „Калиакра“ - специална 
защитена зона, и/или „Белите скали“ - специална защитена зона и/или зоната, която е 
следвало да бъде обозначена като специална защитена зона съгласно списъка на 
орнитологично важните зони, но не е била обозначена.

Освен това Комисията активно продължава разследванията си във връзка с 
недостатъчната защита на - и разрешаването на проекти за икономическо развитие в 
териториите BG0001004 „Емине-Иракли“ - територия от значение за Общността, 
BG0000495 „Рила“ - територия от значение за Общността, и BG0001188 „Рила буфер“ -
кандидат за територия от значение за Общността.

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, ОВ 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, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.


