
DT\883103BG.doc PE472.288v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

09.11.2011

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно информационната мисия в България (30 юни–1 юли 2011 г.)

Комисия по петиции

Докладчик: Margrete Auken



PE472.288v03-00 2/9 DT\883103BG.doc

BG

Целта на информационната мисия в България беше провеждането на среща с вносители 
на петиции и местни, регионални и национални органи, за да се придобие по-добра 
представа за различните аспекти на предполагаеми нарушения на правото на ЕС, по-
специално относно Директивата за местообитанията (мрежата „Натура 2000“) и 
Директивата за птиците. 

Членове на делегацията: г-жа Margrete Auken (председател на делегацията) и г-н Victor 
Boştinaru, координатори съответно на групите Verts/ALE и S&D. 

Членове ex officio: г-жа Мария Неделчева (PPE) и г-жа Илияна Малинова Йотова 
(S&D).

29 юни

На 29 юни администраторът на секретариата на комисията по петиции се срещна с г-н 
Андрей Ковачев от Сдружението за дива природа „Балкани“ в информационното бюро 
в София. Вносителят предостави допълнителна информация относно своята петиция, 
както и информация относно изсичането на дървета и промените в района на река Вая.

30 юни

В 9.00 ч. делегацията се срещна с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, и г-жа 
Мария Бояджийска, заместник-кмет по въпросите на околната среда, за да обсъди 
депото за отпадъци в Суходол в присъствието на членове на гражданското сдружение в 
Суходол. 

Преди срещата делегацията разговаря с вносители на петиции и местни жители и 
обеща, че делегацията ще посети депото за отпадъци в Суходол.

По време на срещата г-жа Фандъкова каза, че органите в София са предприели 
действия за разрешаване на въпроса със Суходол. Депото ще бъде запълнено, закрито и 
рехабилитирано. Съществува инсталация за обработка на отпадъците, както и 
инсталация за събиране на сметищен газ. Налице е общо разрешително въз основа на 
ОВОС и депото за отпадъци отговаря на всички изисквания на Директивата на ЕС за 
управление на отпадъците. Извършени са географски анализи и съгласно резултатите 
няма риск от замърсяване на подпочвените води.

Представителят на сдружението в Суходол каза, че капацитетът на депото за отпадъци 
е бил достигнат през 2005 г. и че е трябвало да бъде закрито преди години. По думите 
му депото е опасно за околната среда и е проблем за общественото здраве. Не са 
създадени буферни зони и съществува опасност минералната вода под депото за 
отпадъци да бъде замърсена. Има токсичен дим. 

Г-жа Бояджийска, заместник-кмет, обясни, че обектът е подложен на строг контрол от 
страна на акредитирани дружества, които редовно вземат проби от въздуха, водата и 
подпочвените води. Доклади относно управлението на отпадъците се изготвят от 
2009 г. насам и е имало предварителна обработка на отпадъците. Качеството на въздуха 
в Суходол се е подобрило и са приети интегрирана програма за отпадъците, както и 
финансирана от ЕС програма за рехабилитация. Кметът информира освен това, че 
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комисията по околната среда следи положението и че са проведени четири консултации 
с обществеността. Изказа се също така говорител на трета страна. Делегацията не беше 
информирана за неговото участие и не беше ясно кого представлява.

В 10.00 ч. делегацията се срещна с г-н Йордан Бакалов, председател на комисията по 
петиции към българския парламент. Г-н Бакалов описа начина на работа на своята 
комисия, която получава около 2 000 петиции и сигнали на година. Той подчерта, че 
трябва да бъде изграден административен капацитет и че България все още е в процес 
на демократизация. По думите му много проблеми се дължат на липсата на контакт 
между вносителите на петиции, органите на властта и надзорните органи. 

В 11.00 ч. делегацията се срещна с г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и 
водите, която посочи, че след 2009 г. са били предприети действия съгласно нови 
правни актове и че министерството е предоставило подробни инструкции за 
регионалните органи. Резултатите се подобряват. 

Относно управлението на отпадъците министърът изказа твърдението, че често е 
налице синдромът „Само да не е в моя двор!“ („Not in my backyard!“). Относно случая 
„Суходол“ министърът посочи, че няма нарушения по отношение на консултациите с 
обществеността. По думите й петицията относно Суходол се отнася до техническите 
аспекти и по въпроса е бил привнесен политически елемент. Всички мерки и действия 
относно Суходол са законосъобразни и ще бъде изпълнена програма за рехабилитация. 

Относно Рила министърът припомни, че проектът датира от 1995 г. Тогава е била 
извършена ОВОС и не е имало промени в първоначалния проект. Предприети са мерки, 
за да се ограничи броят на автомобилите на територията.

Правилата за изпълнение на проекти за вятърни паркове са силно ограничителни. Все 
още няма достатъчна яснота относно цялостното въздействие на вятърните паркове, но 
ако бъдат разположени неправилно, вятърните паркове биха могли да навредят на 
околната среда. Вятърните паркове са ограничени до зони, в които последиците за 
природата са допустими, и съответно са забранени в много чувствителни зони. 

Относно „Натура 2000“, България е на първо място по отношение на броя на 
определените обекти. Специалната защита налага икономически ограничения за тези 
обекти. Изпълнението на проекти в критични обекти като Калиакра и Иракли е 
забранено. Необходими са надеждни данни за ОВОС и е в ход проект за събиране на 
такива данни.

Относно прозрачността и достъпа до информация, министърът съобщи, че цялата 
информация и всички решения на министерството (и регионалните органи), както и 
всички документи за ОВОС, са публикувани в интернет. Понастоящем са въведени 
добри законодателни норми и правила за прилагане, както и разпоредби относно жалби 
и съдебни действия. 

В 12.15 ч. делегацията се срещна с г-н Константин Пенчев, омбудсман на Република 
България, който направи кратък обзор на своята работа. Много жалби касаят 
доставчиците на услуги в България. Броят на жалбите относно въпроси, свързани с 
околната среда, нараства.  
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Службата на омбудсмана също така играе ролята на институция за превенция, като 
действа проактивно, предоставя информация и насоки и организира разисквания по 
важни теми (например таксите за отпадъци и съдебната медицина). България има добро 
законодателство в областта на достъпа до документи, съдебните дела и съдебната 
практика и обществеността става все по-осведомена относно правата си. 

По пътя към района на планина Рила делегацията беше запозната накратко от г-жа 
Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците относно положението 
във връзка със съществуващите и планирани вятърни паркове по миграционните 
маршрути на защитени птици, по-специално в Калиакра и Камчия по крайбрежието на 
Черно море. Г-жа Матеева показа снимки на птици, убити от лопатките на вятърни 
генератори, и обясни, че все още няма яснота относно определянето на зоните по 
„Натура 2000“ и специалните защитени зони съгласно Директивата за птиците. 

В областния център Кюстендил делегацията се срещна с г-н Любомир Анчев, областен 
управител на област Кюстендил, г-н Сашо Иванов, кмет на община Сапарева баня, и 
длъжностни лица от общината, Регионалната инспекция по околната среда и водите и 
Регионалната дирекция за национален строителен контрол. 

Кметът информира, че проектите за туристическа инфраструктура се отнасят до (вече 
съществуващ) подходен път и въжен лифт в Национален парк „Рила“. Възможно е 
първият етап от проекта да е нанесъл щети на природата, но вторият етап е в рамките 
на съществуващите ограничения. Въженият лифт е екологосъобразен. Устойчивото 
развитие винаги е било цел.

Местното население е ангажирано и мнозинството подкрепя проектите. Органите също 
така са в контакт с природозащитните организации, но само с положително 
настроените, тъй като има и отрицателно настроени. Налице е редовен контакт с 
полицията и администрацията на парка. Автомобилният трафик към езерата е спрян. 

Общината работи заедно с инвеститорите в публично-частно партньорство, за да 
реализира проекти за туризъм. Предвиждат се по-големи проекти. 

Председателят припомни, че Европейската комисия все още проучва твърденията в 
петициите. Кметът посочи, че не е осведомен за позицията на Комисията, но че всички 
проекти са в съответствие с българското право. 

Представител на Регионалната инспекция по околната среда и водите обясни, че според 
министерството проектите в Рила са в пълно съответствие с правилата. Налице са нови 
планове за разработване на по-ниската част от въжения лифт и има план за 
туристическо управление и повторно залесяване. Тези планове ще бъдат предмет на 
пълна ОВОС. 

Делегацията изтъкна, че законодателството на ЕС трябва да се прилага правилно и че 
българските органи следва да осигуряват прозрачност относно икономическото участие 
на публичните органи в проекти като този в Рила. Те следва също така да осигурят по-
добър баланс между природа и икономика. Присъстващите органи следва да не 
третират вносителите на петиции и неправителствените организации като врагове, а да 
работят конструктивно съвместно с тях.
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След срещата делегацията се срещна с вносителите на петиции, които предоставиха 
актуализирана информация. Според вносителите въженият лифт е построен с изтекла 
ОВОС и е трябвало да бъде изготвена нова. Туристите, които използват лифта (до 3 000 
на ден), оказват огромно въздействие върху околната среда в района на езерото, а броят 
на автомобилите и хората, които посещават обекта, далеч надхвърля капацитета на 
местната екосистема за туризъм. 

Построена е ски писта, заради която са били изсечени около 5 хектара. Вносителите на 
петиции изразиха безпокойството си, че изграждането на лифта и ски пистата е 
подготовка за по-големи проекти, включително хотели и повече ски писти, които ще 
бъдат реализирани поетапно („salami tactics“) върху горска земя, придобита от 
инвеститорите посредством сделки за замяна на земя с Държавната агенция по горите. 
При такива сделки инвеститорите придобиват земя на цени до 10 пъти под пазарните. 
Вносителите на петиции твърдят, че такива сделки водят до незаконна държавна помощ 
и че са информирали за това ГД „Конкуренция“. 

Вносителите на петициите призоваха за спешни действия от страна на Комисията, за да 
се спре въздействието върху околната среда на проекта за лифт и да се гарантира пълно 
съответствие с правото на ЕС. По-нататъшни нарушения на правото на ЕС не следва да 
бъдат допускани по отношение на разрешенията за нови съоръжения за ски лифтове в 
Национален парк „Рила“.

След това делегацията посети по-ниско разположената станция на въжения лифт, 
където голям брой хора демонстрираха в подкрепа на проекта за лифт. Делегацията 
остана със силното впечатление, че тази демонстрация е организирана от 
инвеститорите на проекта, вероятно в сътрудничество с местните органи, с които 
работят заедно в публично-частно партньорство. Кметът придружаваше инвеститора на 
срещата с делегацията.

Представители на инвеститора поканиха делегацията да се повози на лифта. Като се 
имат предвид твърденията за незаконност на проекта, делегацията реши да откаже, за 
да не се възприеме като предубедена към едната или другата позиция по този въпрос. 
Представители на инвеститора се опитаха да започнат дискусия пред пресата, но 
председателят поясни, че делегацията няма да бъде въвлечена в местната политика. 
Нейната цел е да изслуша и разговаря с вносителите на петиции и съответните органи 
относно предмета на петициите.

1 юли

Пътуване до област Смолян в планината Родопи за среща с вносители на петиции на 
връх Перелик. За съжаление, поради дъжд и мъгла делегацията не можа да огледа добре 
обекта. 

Според вносителите на петициите колибата/хижата, построена на Перелик, е незаконна 
и са били изсечени и унищожени дървета и храсти (Juniperus communis), за да се 
подготви земята за ски писти и други туристически съоръжения за Спортно-
туристическия център „Перелик“. Според вносителите на петициите инвеститорът е 
придобил земята посредством сделки за замяна. 
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Обектът също така се използва за джаз фестивал, което има вредни последици за 
природата и е несъвместимо с правилата на „Натура 2000“. Те изтъкнаха също така, че 
противно на твърденията на собственика, че хижата е построена и се използва 
единствено като склад, тя се рекламира, изцяло възстановена, в списания и в интернет 
като екохижа.

След посещението на обекта делегацията отпътува за гр. Смолян, за да се срещне с г-н 
Стефан Стайков, областен управител на област Смолян, и г-жа Дора Янкова, кмет на гр. 
Смолян. Делегацията беше посрещната с демонстрация от поддръжници на развитието 
на Перелик. И тук отново делегацията остана с впечатлението, че тази демонстрация е 
организирана, вероятно от инициатора на проекта.

Областният управител обясни положението в района на Перелик и подчерта, че 
регионалните и местните органи на Смолян изцяло са спазили правото на ЕС и 
българското право. Г-жа Янкова, кмет на гр. Смолян, обясни, че устройственият план 
от 2000 г. е включвал само подходен път към обекта. Налице е ОВОС, одобрена от 
предишното правителство, и през 2001 г. е проведена консултация с обществеността. 
Туристическият център е бил разглеждан като вариант. След присъединяването на 
България е предложен съкратен план. Новите планове е трябвало да бъдат съвместими 
с „Натура 2000“.

Понастоящем няма план за изграждане на Спортно-туристическия център „Перелик“. 
Налице е разрешение за временни постройки (джаз фестивал) и разрешение за 
изграждане за хижата. Хижата служи като склад за оборудване. Налице е заповед за 
забрана на по-нататъшно строителство на Перелик. Понастоящем се разглеждат жалби 
от НПО пред административен съд.

Правото в областта на околната среда е спазено и няма политически конфликт във 
връзка с Перелик. Програмата „Натура 2000“ не е изцяло ограничителна и следва да се 
търси баланс между стопанска дейност и природа. Няма конкретни планове, а 
единствено идейни концепции за развитие. Няма нищо лошо в това да се организира 
джаз фестивал. Хвойновите храсти са изсечени поради причини, свързани със селското 
стопанство и със субсидии от ЕС. Относно твърденията за незаконна сеч на 
територията кметът твърди, че това не е отговорност на общинските органи, а на 
Агенцията по горите. Тя твърди, че изсичането на дървета е необходимо за 
получаването на субсидии по линия на ОСП (засяване на трева за паша).

Относно контакта между вносителите на петициите и органите, кметът посочи, че 
основният вносител не живее в Смолян и никога не се е обръщал към общината. 
Председателят посочи, че няма изискване вносителят на петиция да живее в района и че 
е важно да има връзка и да се създава доверие. 

Председателят отново подчерта, че в рамките на Орхуската конвенция вносителите на 
петициите следва да имат достъп до всички документи, отнасящи се до Перелик, и 
подчерта значението на комуникацията. Кметът увери, че цялата информация ще бъде 
предоставена на разположение. 

След това думата беше дадена на собственика на хижа „Перелик“. Председателят 
отказа обсъждане, тъй като делегацията не следва да бъде въвличана в местната 
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политика и нейната компетентност е да разговаря с органите и с вносителите на 
петиции. 

2 юли

Връщане в София и посещение на депото за отпадъци на територията на Суходол, 
където делегацията беше очаквана от група от около 40 вносители на петиции и 
жители. Депото до голяма степен беше покрито, но една страна беше свободна за 
изхвърляне на отпадъци. 

Делегацията беше поканена да посети инсталацията за разделно събиране на отпадъци, 
която изглеждаше като почистена специално за случая. Работници разделяха 
отпадъците, като събираха хартия и пластмаса от лентов транспортьор на ръка. Те не 
носеха ръкавици и маски за уста. Според управителя само битовите отпадъци от София 
се събират разделно в инсталацията в съответствие с правилата. Според вносителите на 
петицията посещението на инсталацията за разделно събиране е предложено 
единствено за заблуда на делегацията и инсталацията е прекалено малка, за да поема 
дневния обем отпадъци, които обикновено се депонират директно в депото, без да се 
разделят.

Общи наблюдения 

По време на посещението делегацията забеляза явна липса на комуникация между 
органите и вносителите на петиции. Като цяло първите твърдяха, че плановете и 
действията са в пълно съответствие с българското право и правото на ЕС, а вторите 
твърдяха обратното. Делегацията отбеляза, че и в двата случая с Рила и Перелик 
фактическото положение на място рязко се различава от положението, описано по 
време на срещите с органите.

Често изглеждаше, че органите не считат вносителите на петициите и/или НПО за 
подходящи събеседници, особено в случаи, в които те не са от региона, и също така 
често изглеждаше, че има липса на желание за участие в диалог. 

Вносителите на петиции и НПО са като цяло добре осведомени и добре подготвени. Те 
изложиха случая си ясно, като предоставиха факти, цифри и документация в подкрепа 
на своите твърдения. 

Вносителите на петиции/НПО често изразяваха и своето недоверие към органите, 
включително съдилищата. Това би могло да обясни защо са избрали да се обърнат към 
европейските институции директно, надявайки се и очаквайки, че евентуална намеса от 
„Европа“ би имала дисциплиниращ ефект върху органите.

Някои вносители на петиции бяха разстроени и разочаровани да видят, че големите 
надежди, които са вложили в „Европа“, не са изпълнени. Делегацията обясни, че 
правото на ЕС трябва да бъде изпълнявано и прилагано от националните правителства 
и че „Европа“ не е полицейска организация, която да бъде викана за незабавно 
разрешаване на проблеми или потенциално незаконни ситуации.

Въпросите трябва да бъдат разглеждани първо на местно, регионално или национално 
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политическо и административно равнище чрез диалог и сътрудничество между 
органите и гражданите /НПО или чрез правни действия.

Вносителите на петиции често се оплакваха от непрозрачни и, според тях, прекалено 
приятелски отношения между органите и инициаторите/инвеститорите на проекта. 
Делегацията остана с впечатлението, че такъв е случаят в Рила, където, съдейки по 
изявленията и поведението им, не изглежда да има почти никаква бариера между кмета 
и инвеститора на проекта.

Беше отбелязано, че в много случаи е налице липса на прозрачност при вземането на 
решения и ясна информация за обществеността. Конкретен случай е планът в Суходол, 
който все още е неясен за вносителите на петиции и местните жители.

Бяха констатирани недостатъчни познания относно достъпа до информация и 
документи. Изглеждаше, че събеседниците са информирани за Орхуската конвенция, 
но не и за правата, които тя предоставя, или кога и как могат да се позовават на нея.

Препоръки

Комисията по петиции:

изисква от Комисията да докладва относно новостите във връзка с петициите относно 
управлението на отпадъци, Директивата за птиците и Директивата за местообитанията 
(„Натура 2000“) в България;

настоятелно призовава Комисията да наблюдава отблизо начина, по който правото на 
ЕС в областта на управлението на отпадъците и строителството на инфраструктура се 
прилага в България;

изисква от Комисията да работи заедно с българските органи и да им предоставя 
насоки, за да се гарантира наличието на пълен достъп до информация и документи и 
гражданите да са информирани за възможностите и процедурите за консултация с 
обществеността/участие на обществеността и внасянето на жалби; 

предлага Комисията да предостави насоки за националните и регионалните служители 
относно управлението на процесите за разрешаване на големи инфраструктурни 
проекти, включващи правилата за ОВОС и „Натура 2000“;

настоятелно призовава българските органи на всички равнища да ангажират 
гражданите, НПО, включително и НПО, които те считат за „негативни“, както и други 
представители на гражданското общество, по-активно и прозрачно в процеса на 
вземане на решения, тъй като тези граждани и организации обикновено са силно 
мотивирани и осведомени и могат да имат положителен принос;

настоятелно призовава българските политически и административни органи да 
гарантират, че е налице пълна прозрачност и отчетност в случаите на публично-частни 
партньорства за осъществяването на проекти;

настоятелно призовава вносителите на петициите, природозащитните организации и 
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заинтересованите граждани активно да търсят контакти с органите, като се започне от 
най-ниското съответно административно и политическо равнище, за да се подобри 
комуникацията и доверието и с цел установяване на конструктивен диалог.


