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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1788/2009, внесена от M.T., с българско гражданство, относно 
асфалтова база в Севлиево, България

Петиция 0634/2010 , внесена от Момчил Минчев, с българско 
гражданство, от името на гражданското сдружение „Севлиево за всички“, 
относно изграждането на асфалтова база в зоната от Натура 2000 
„Видима“ в близост до гр. Севлиево в България и свързаните с това 
нарушения на разпоредбите на ЕС в областта на околната среда

1. Резюме на петиция 1788/2009

Вносителят на петицията протестира срещу строителството на асфалтова база в гр. 
Севлиево, в непосредствена близост до зона, защитена по Натура 2000 (Видима –
BG0000618). Вносителят посочва, че асфалтовата база ще окаже катастрофални 
последици върху защитената зона и върху река Видима, както и че това е в тежко 
противоречие с разпоредбите на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 
Вносителят също така изтъква сериозните последствия за здравето на местното 
население, както и че проектът ще има разрушително въздействие върху безценното 
архитектурно наследство на района, включително върху стария каменен мост над река 
Росица. Следователно вносителят на петицията моли за намесата на Европейския 
парламент за спиране на въпросния проект.

Резюме на петиция 0634/2010

Вносителят на петицията се позовава на изграждането на асфалтова база в зоната от 
Натура 2000 „Видима“ (BG0000618) в близост до гр. Севлиево в Северна България и 
свързаните с това нарушения на разпоредбите на ЕС в областта на околната среда. 
Вносителят посочва, че отговорните органи са игнорирали многобройните протести на 
местните жители и изказването на главния архитект на гр. Севлиево, в което същият 
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подчертава, че местното население използва въпросната местност за развлекателни 
цели и че изграждането на асфалтовата база ще превърне местността в промишлен 
район. Вносителят също така твърди, че не е извършена оценка за въздействието на 
проекта върху околната среда и по тази причина моли Европейския парламент да 
осигури спирането на въпросния проект.

2. Допустимост

Петиция 1788/2009: обявена за допустима на 19 март 2010 г. 
Петиция 0634/2010: обявена за допустима на 8 октомври 2010 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията за петиция 1788/2009, получен на 24 юни 2010 г.

Петицията се отнася за одобреното изграждане на асфалтова база в района на Севлиево, 
в територия от мрежата „Натура 2000” (Видима – BG0000618) и за решението на 
местните органи да изготвят подробен устройствен план (ПУП) за промяна на 
предназначението на земята за тази цел. Вносителят на петицията твърди, че проектът 
ще нанесе сериозни вреди на територията и не трябва да бъде одобрен, както е 
посочено в експертни становища, които не са взети под внимание. Вносителят също 
така се позовава на отрицателното въздействие на проекта върху други екологични и 
културни ценности в района и върху човешкото здраве и други дейности в околността. 
Поради това е поискано проектът да бъде спрян и да се проведе разследване на 
законността на издадените разрешения.

Вносителят посочва, че въпреки становището, че „въздействието върху защитената 
територия ще бъде постоянно и продължително по своя характер“, Регионалният 
инспекторат по околната среда и водите – Велико Търново е дал одобрението си на 
инвестиционното предложение (Решение № 13/ C-OC/2009 № 437/13.03.2009 г.). 
Независимо от неблагоприятното становище, изразено от експертния съвет, назначен от 
кмета, както и становището на главния архитект на общината, кметът на община 
Севлиево е дал разрешението си за изготвяне на ПУП, чиято цел е била да се промени 
предназначението на земята от селскостопанска земя в подходящ обект за изграждане 
на асфалтова база.

Коментари на Комисията относно петицията

От представената в петицията информация става ясно, че районът на предвидения 
проект попада в територията от значение за Общността Видима – BG0000618, 
включена в мрежата „Натура 2000” съгласно Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО1. Тази територия следователно се ползва от защитния режим съгласно член 
6 на директивата. По-конкретно, съгласно член 6, параграф 3 от директивата, всички 
планове или проекти, които биха могли да окажат значително влияние върху територия 
от Натура 2000, поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, OВ L 206, 22.7.1992 г.
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точка на целите на съхраняването на тази територия и разрешение може да бъде дадено 
само след като е установено, че проектът няма да има отрицателно влияние върху 
съответната територия. Тези изисквания са приложими и в случая на асфалтовата база и 
българските компетентни органи следва да се съобразят с тях.

Като се вземе предвид гореспоменатото, следва да се отбележи, че съгласно член 3, 
параграф 2 от Директива 2001/42/ЕО1 (Директива за стратегическата екологична 
оценка) плановете и програмите, които са предвидени, наред другото, за градско и 
териториално планиране или земеползване и които определят рамката за даването на 
съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към Директива 
85/337/ЕИО2 (Директива за ОВОС) или които с оглед вероятните последици върху 
местата, са били определени като такива, които изискват оценка в съответствие с 
членове 6 или 7 от Директивата за местообитанията, подлежат на екологична оценка. 

От предоставената от вносителя на петицията информация относно строителството на 
асфалтова база и като се вземе предвид списъкът с проекти от приложение І и ІІ от 
Директивата за ОВОС, изглежда, че изграждането на асфалтова база не влиза в обхвата 
на Директивата за ОВОС.

Но тъй като вносителят твърди, че изграждането на асфалтова база ще засегне 
територии от мрежата Натура 2000, за които извършването на оценка съгласно член 6 
от Директива 92/43/ЕИО може да бъде необходимо, в този случай Директивата за СЕО 
е приложима. Следователно планове и програми, които влизат в обхвата на 
директивата, са предмет на екологична оценка по време на тяхното изготвяне и преди 
да бъдат одобрени. Директивата за СЕО има процедурен характер. Процедурата 
включва изготвянето на екологичен доклад, в който се посочват вероятните значителни 
последици и се определят разумните алтернативи. Задължително се извършват 
консултации с обществеността и с органите със специфични екологични отговорности. 
Резултатите от консултациите с обществеността и екологичният доклад се вземат 
предвид по време на процедурата по вземане на решение във връзка със съответния 
план или програма.

Вносителят на петицията не споменава дали въпросният ПУП е бил предмет на 
екологична оценка съгласно разпоредбите на Директивата за СЕО.

Комисията посочва, че Директивата за местообитанията не забранява развитието на 
икономическа дейност в рамките на територия от мрежата Натура 2000. Но всяко 
решение за развиване на нови дейности следва да се основава на подходяща оценка и 
да е в пълно съответствие с гореспоменатите разпоредби на член 6, параграф 3 от 
директивата. От предоставената от вносителя информация не може да се направи 
заключението, че е извършена подходяща оценка. 

                                               
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/ЕИО на Съвета, ОВ L 175 05.07/85, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета, ОВ L 

73, 14.3.1997 г., изменена с Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, OJ 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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Заключения

За да може да извърши подходящо разследване във връзка с твърденията на вносителя 
на петицията, Комисията ще се свърже с българските органи, за да събере информация 
относно спазването на приложимото законодателство на ЕС в областта на околната 
среда, по-специално Директиви 92/43/ЕИО и 2001/42/ЕО. Тя също така ще поиска от 
вносителя на петицията да представи по-конкретни доказателства за потенциалното 
отрицателно въздействие върху въпросната територия от мрежата Натура 2000. 

4. Отговор на Комисията (REV) за петиции 1788/2009 и 0634/2010, получен на 29 
март 2011 г.

Както беше заключено в предходното съобщение, с цел да събере по-точна информация 
и за да разследва по подходящ начин гореспоменатото строителство с оглед спазването 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда, и по-специално Директиви 
92/43/ЕИО и 2001/42/ЕО, Комисията се свърза с българските органи на 1 юли 2010 г., а 
на 30 юни 2010 г. изпрати искане до вносителя да попълни образец за внасяне на жалба.

Българските органи отговориха на 14 септември 2010 г., но Комисията все още не е 
получила никакъв отговор от страна на вносителя на петицията.

Съгласно подадената от органите информация, Комисията може да заключи, че:

- По отношение на съвместимостта на проекта за изграждане на асфалтова база с 
разпоредбите на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО, регионалните органи са 
издали Решение № 13/C-OC/2009, което заключава, че строителството няма да окаже 
значително влияние върху местообитанията и видовете на територията от значение за 
Общността „Видима BG0000618“. Според информацията, теренът за строеж и 
извършване на дейността е извън обхвата и далече от територията на защитените 
местообитания. Решението също така предвижда някои условия и мерки за смекчаване 
на последствията, които следва да бъдат спазени и приложени. В допълнение, досега 
проектът не е бил предмет на никакви административни или съдебни жалби.

- Що се отнася до прилагането на Директивата за СЕО, Комисията изиска от органите 
допълнителни разяснения относно прилагането на Директивата за СЕО по отношение 
на подробния устройствен план (ПУП).

Заключение

Комисията ще докладва относно следващия отговор от страна на българските органи 
във връзка с прилагането на Директивата за СЕО.

5. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Съгласно заключението в предишното съобщение, последният въпрос, който трябва да 
бъде изяснен по отношение на съответствието на проекта за изграждане на асфалтова 
база в околностите на Севлиево с достиженията на правото на ЕС в областта на 
околната среда, е дали подробният устройствен план (ПУП) е в съответствие с 
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разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО (Директивата за СЕО). В тази връзка Комисията 
поиска допълнителна информация от българските органи.  След като разгледа отговора, 
получен от България, Комисията може да заключи, че не е имало задължение за 
извършване на оценка по Директивата за СЕО по отношение на подробния устройствен 
план: 

 единственият предмет на този план е изграждането на асфалтова база, което не е 
включено в приложения I и II на Директивата за ОВОС; следователно член 3, 
параграф 2, буква а) от Директивата за СЕО не се прилага;

 не е било счетено, че планът ще има значително въздействие върху територията 
от значение за Общността „Видима - BG0000618” и затова не е била необходима 
оценка съгласно член 6 или член 7 от Директивата за местообитанията; 
следователно член 3, параграф 2, буква а) от Директивата за СЕО не се прилага.

По тази причина Комисията счита, че проектът за изграждането на асфалтова база в 
местността „Чакала“ не нарушава правото на ЕО в областта на околната среда.


