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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско гражданство, 
подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ „Марица-Изток“ и замърсяването на 
зоната около българския град Стара Загора

Петиция 1865/2009, внесена от И.П., с българско гражданство, относно 
замърсяване на въздуха в град Стара Загора, в Централна България

Петиция 0257/2011, внесена от Цвета Христова, с българско гражданство, от 
името на гражданска инициатива „Чист въздух за Стара Загора“, подкрепена 
от около 30 000 подписа, относно замърсяването на въздуха в гр. Стара 
Загора в Централна България

1. Резюме на петиция 1337/2008

Вносителят на петицията сигнализира за сериозното замърсяване на областта около 
българския град Стара Загора, причинено от ТЕЦ „Марица-Изток“.  Само два от осемте 
блока на топлоелектрическата централа са оборудвани със серопречистващи 
инсталации, което означава, че централата не отговаря на изискванията на 
приложимото законодателство на ЕС, в това число Директива 96/61/EО на Съвета за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и Директива 2001/80/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени 
замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации.  Вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да се погрижи функционирането на ТЕЦ 
„Марица-Изток“ да съответства на изискванията на горепосочените директиви.

Резюме на петиция 1865/2009

Вносителят описва силното замърсяване на въздуха в град Стара Загора, Централна 
България. Според вносителя във въздуха има емисии на солна киселина, водороден 
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сулфид и азотен диоксид. Изследванията са показали и наличието на тежки метали и 
химикали в растенията, почвата и храната, което представлява сериозен риск за 
здравето на местното население. Вносителят посочва, че компетентните български 
органи не са предприели необходимите мерки, за да разкрият кой е отговорен за това, и 
съответно призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира намирането 
на изход от ситуацията, която според него е равносилна на геноцид.

Резюме на петиция 0257/2011

Вносителката на петицията посочва сериозното замърсяване на въздуха в гр. Стара 
Загора в Централна България. Според нея замърсяването е предизвикано от емисии на 
солна киселина, сероводород и азотен диоксид. Резултати от изследвания също така са 
показали наличието на тежки метали и химикали в почвата, растенията и храните, 
което представлява сериозна опасност за здравето на местното население. 
Вносителката на петицията посочва, че компетентните български органи не са взели 
необходимите мерки за идентифициране на отговорните за това лица, като поради това 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира намирането на 
решение на тази напълно неприемлива ситуация.

2. Допустимост

Петиция 1337/2008 е обявена за допустима на 23 февруари 2009 г.
Петиция 1865/2009 е обявена за допустима на 25 март 2010 г.
Петиция 0257/2011 е обявена за допустима на 6 юни 2011 г.

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

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

Вносителят на петицията изразява безпокойството си от сериозното замърсяване на 
областта около българския град Стара Загора, причинено от ТЕЦ Марица-Изток. Той се 
оплаква от условията на експлоатация на съоръжението и поставя въпроса за 
съответствието с Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ)1 и Директива 2001/80/ЕО относно големи горивни инсталации2.

Топлоелектрическата централа „Марица-Изток“ в България трябваше да започне да 
изпълнява изискванията на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването от 30 октомври 2007 г. и на Директивата относно големите горивни 
инсталации - от 1 януари 2008 г.

Комисията влезе по-рано в контакт с българските органи с искане за конкретна 
информация относно въвеждането на приложимото общностно законодателство, 
свързано със съоръженията, цитирани в петицията. Българските органи предоставиха 
следната информация относно ТЕЦ 2 (част от електроцентрала Марица-Изток).  
Органите признават, че ТЕЦ 2 е трябвало да започне да прилага граничните стойности 
за емисиите съгласно Директивата за големите горивни инсталации от 1 януари 2008 г. 
                                               
1 ОВ L 24/8, 29.1.2008 г. (предишна: Директива 96/61/ЕО, ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26)
2 ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1.
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В момента тя работи в съответствие с разрешения за КПКЗ, издадени през 2005 г. 
Техническото оборудване за намаляване на емисиите е инсталирано и са създадени 
системи за непрекъснато измерване. 

Въз основа на тази информация Комисията започна подробна оценка на разрешението, 
издадено на топлоелектрическата централа. Тази оценка има за цел да провери 
съответствието с изискванията на директивите за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването и за големите горивни инсталации.

Комисията ще направи оценка на резултата от анализа на случая и на начина, по който 
са приложени Директиви 2008/1/ЕО и 2001/80/ЕО по отношение на посочената 
електроцентрала. В зависимост от резултатите на този анализ Комисията ще прецени 
дали е необходимо да се предприемат следващи стъпки.

4. REV Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Както е посочено в първото съобщение относно тази петиция, Комисията е направила 
оценка на разрешителното за тази инсталация, издадено в приложение на Директива 
2008/11/EО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1. Резултатът от 
този анализ е, че условията, посочени в разрешителното, съответстват на разпоредбите 
на тази директива. Следователно, на тези основания, Комисията не може да установи 
нарушаване на законодателството на Общността.

Въпреки това Комисията ще следи постоянно начина, по който се прилага Директива 
2008/11/EО и Директива 2001/80/EО за ограничаване на емисиите на определени 
замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации2 по отношение на 
съответната инсталация и по-специално по отношение на спазването на условията, 
посочени в разрешителното.

5. REV II   Допълнителен отговор на Комисията, получен на 16 март 2012 г. 

за петиции 1337/2008, 1865/2009 и 257/2011

Както се съобщава в предишното съобщение до Европейския парламент, Комисията 
оцени прилагането на Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на 
определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации3 по 
отношение на съответната(ите) инсталация(и) и съответствието им с междинните 
пределни стойности за емисии на серен диоксид (SO2), азотни окиси и прах.

Като част от тази оценка Комисията се свърза с българските органи. Въз основа на 
анализа на отговора на българските органи Комисията откри производство за 
установяване на неизпълнение на задължения4 за неспазването на пределно 
допустимите стойности за емисиите на SO2 по отношение на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ 

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8–29.
2 OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1-21.
3 ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1.
4 2011/2222 (Официалното уведомително писмо е одобрено от Комисията на 26 януари 2012 г.)
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(блокове 5 и 7), ТЕЦ „Република“ и ТЕЦ „Свилоза“ и съгласно приложение VI към 
Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България 
и на Румъния в Европейския съюз по отношение на средните годишни тавани на 
емисиите на серен диоксид, азотни окиси и прах за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Що се отнася до прилагането на законодателството относно качеството на въздуха, 
може да се посочи следното:
Стара Загора е разположена в зоната на следене на качеството на околния въздух 
„Югоизток BG0006“. В тази зона е отчетено превишаване на пределно допустимите 
стойности на SO2 от 350µg/m³ на час (които следва да не се превишават повече от 24 
пъти за една календарна година) всяка година от приемането на България в ЕС. В 
зоната са превишени и съответните пределно допустими стойности на PM10 (прахови 
частици), т.е. дневните пределно допустими стойности от 50µg/m³ (които не следва да 
се превишават повече от 35 пъти за една календарна година) и годишните пределно 
допустими стойности от 40µg/m³, също от приемането си в ЕС. Зоната спазва 
изискванията за пределно допустимите стойности на азотен диоксид.

Според информацията, предоставена от измервателните станции, разположени в самия 
град Стара Загора, пределно допустимите стойности на SO2 са в съответствие с 
изискванията от 2008 г. насам, но през 2010 г. все още се отчита превишаване на 
дневните пределно допустими стойности на PM10.

Комисията е открила две производства за установяване на неизпълнение на задължения 
срещу България за неспазване, от една страна, на пределно допустимите стойности на 
SO2

1 и, от друга страна, на пределно допустимите стойности на PM10 в няколко зони и 
в продължение на няколко години. И двете процедури са в ход.

6. REV III   Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 април 2013 г.

В контекста на производството за установяване на неизпълнение на задължения2, 
открито от Комисията срещу България за неспазването на средните годишни тавани на 
емисиите на серен диоксид, азотни окиси и прах за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., както е 
предвидено в Приложение VI на Протокола относно условията и договореностите за 
приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз, Комисията не е 
удовлетворена от отговора на официалното уведомително писмо и, следователно, на 
България беше изпратено мотивирано становище през януари 2013 г.

Понастоящем Комисията очаква отговора на българските органи.

Стара Загора е разположена в зоната на следене на качеството на околния въздух 
„Югоизток BG0006“. Според информацията, предоставена от измервателните станции, 
през всяка година от 2007 г. насам в зоната се отчита превишаване на годишните 
пределно допустими стойности на PM10 от 40µg/m³, а също и на дневните пределно 
допустими стойности от 50µg/m³ повече пъти, отколкото е позволено съгласно 
Директива 2008/50/EО относно качеството на атмосферния въздух (35 пъти за една 

                                               
1 Съответно 2009/2135 и 2010/2109.
2 2011/2222.
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календарна година).

В тази зона се отчита превишаване през всяка година от 2007 г. насам на часовите 
пределно допустими стойности на SO2 от 350µg/m³ (които не следва да се превишават 
повече от 24 пъти за една календарна година) и, с изключение на 2010 г., също и на 
дневните пределно допустими стойности от 125µg/m³ (които не следва да се 
превишават повече от 3 пъти за една календарна година).

Открити са две производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 
България за неспазване, от една страна, на пределно допустимите стойности на SO2 и, 
от друга страна, на пределно допустимите стойности на PM10

1 в няколко зони и в 
продължение на няколко години.

Междувременно е получена нова информация от вносителя на петицията, която 
Комисията понастоящем анализира.

                                               
1 Съответно 2009/2135 и 2010/2109.


