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Цели на мисията до България

От момента, в който България се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. 
българските граждани започнаха да се възползват активно от правото си да внасят 
петиции в Европейския парламент. До момента комисията по петиции е получила 88 
петиции от български граждани и 27 петиции са препратени на Европейската комисия 
за допълнително разследване.

Голям брой петиции са свързани с опазването на околната среда, но предмет на 
петициите са също така и проблеми, свързани с транспортната инфраструктура и 
сигурността, основните права и благосъстоянието на децата.

В този контекст целта на посещението в България беше да се получи по-задълбочена 
представа за ситуацията в страната и проблемите, описани от българските граждани в 
техните петиции, но също така и да се направят публично достояние работата и 
правомощията на комисията по петиции. Посещението също така даде възможност на 
участниците да се срещнат с българските власти и да обсъдят въпросите, повдигнати от 
вносителите на петициите.

Мисията

Делегацията беше ръководена първоначално от Marcin Libicki, председател, а по-късно 
от Kathy Sinnott, заместник-председател. Посещението започна със срещи с вносители 
на петиции в София. След това продължи с размяна на мнения с вносители на петиции 
и посещения на място в Рила, Челопеч и Габрово, и приключи в София със срещи в 
Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите и 
Министерството на труда и социалната политика.

Среща с вносители на петиции в София

Първата размяна на мнения с вносители на петиции се проведе в понеделник, 27 
октомври, в София. Освен с вносителите на петиции, чиито петиции бяха включени в 
дневния ред на посещението, делегацията се срещна и с вносителите на петиция 
453/2007относно твърдения за нехайство, проявено от страна на България при 
установяване на причините за гибелта на кораб в Черно море и при спасителните 
операции,, които бяха пристигнали от Варна в София за срещата. Вносителите на 
петицията, роднини на 14-те изчезнали моряка от моторния кораб „Хера“, плаващ под 
камбоджански флаг и потънал през февруари 2004 г. в Черно море на няколко 
километра от Босфора, критикуваха провала и непоследователността на проведените от 
българските власти разследвания и посочиха факта, че повече от година и половина
след внасянето на петицията им те не са получили какъвто и да било знак от 
институциите на ЕС за желанието на последните да се намесят, за да осветлят фактите 
и да установят кой е виновен и какво се е случило с изчезналите моряци. Официалната 
версия, представена от турските и българските власти, е, че корабът е потънал поради 
лоши атмосферни условия. Сателитните снимки от датата, времето и 
местоположението на инцидента обаче показват военноморски мисии на три 
подводници, две турски и една руска. В хода на мисията една от турските подводници е 
изстреляла торпедо и е потопила „Хера“. Екипажът на руската подводница е напуснал
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спешно подводницата. Два военни хеликоптера са спасили както руския, така и 
българския екипаж. Часове след инцидента един турски и два гръцки телевизионни 
канала са излъчили репортажи от острова в Мраморно море, на който са били 
прехвърлени екипажите. От този момент не е имало повече новини за 14-те членове на 
екипажа. Поради това вносителите на петицията помолиха делегацията да обърне 
активно внимание на тяхната петиция и да се увери дали българските власти спазват 
напълно правилата за провеждане на разследвания във връзка с морски произшествия и 
инциденти. След размяната на мнения председателят заяви, че ще повдигне този въпрос 
по време на срещата си с министъра на транспорта, предвидена за четвъртък, 30 
октомври.

След това делегацията се срещна с вносителите на петиция 0795/2007 от Лъчезар 
Попов, от името на Светия синод на Българската православна църква за 
предполагаеми нарушения на Европейската харта за правата на човека относно 
свободата на вероизповеданието, частната собственост, правото на справедлив 
съдебен процес и социалните права, ръководени от главата на „Алтернативния синод“
митрополит Инокентий. Двете крила на Българската православна църква възникнаха 
след разкола от 1992 г., ръководен от онези, които твърдят, че патриарх Максим е бил 
избран за глава на църквата през 1971 г. не според канона, а всъщност е бил номиниран 
от комунистическите власти по онова време. През последните години официалната 
власт твърдо е подкрепяла Патриаршията (която е призната и от останалия православен 
свят) и е декларирала, че спорният закон за вероизповеданията на България от 2002 г. е 
целял обединението на разделената православна църква. След увеличаваща се  
враждебност на официалните власти към „Алтернативния синод“, както са наричани 
опонентите на Патриарх Максим, властите изгониха последователите на 
Алтернативния синод от църквите с един замах през м. юли 2004 г. След това 
официалните власти обявиха край на разкола въпреки съществуването на много енории 
на Алтернативния синод, които се борят за оцеляване без средства. Враждебността на 
официалните власти продължава и вносителите на петицията се позовават на член 10 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз и съответния член 9 от Европейската 
конвенция за правата на човека. След размяна на мнения председателят заяви, че 
делегацията ще повдигне този въпрос по време на срещата си с министъра по 
социалните въпроси, предвидена за четвъртък, 30 октомври, че комисията по петиции 
ще окаже натиск върху ЕС и българските власти за намиране на решение и че 
дискусията по въпроса ще бъде подновена на предстоящо заседание на комисията по 
петиции в присъствието на вносителите на петицията.

Основната част на дискусиите беше посветена на петициите за Рила и Натура 2000 и
на тях присъстваха 19 вносители на петиции1. Вносителите на петициите изнесоха 
презентация на PowerPoint, като подчертаха, че Национален парк „Рила“ е 
сертифициран като част от Мрежата на защитените територии (PAN), разработена от 
Световния фонд за дивата природа (WWF) и Молекатен, холандска група за устойчив 
туризъм. Той е една от най-големите защитени територии в Европа и в него има 
непокътнати диви пространства, нещо, което е рядкост на континента ни.

                                               
1 Петиции 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 и 1337/2008.
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Разнообразието на флората и фауната в планината Рила е голямо — 17 растителни вида 
са ендемични за района, като 15 са изложени на опасност и 2 са застрашени. Сред 
животинските видове има многобройни оцелели видове от ледниковия период, в това 
число бялата полска мишка, която е една от 158-те вида, защитени с Бернската 
конвенция за опазване на дивата природа и природните местообитания в Европа. 
Успоредно със строителството на нови пътища, места за нощувка и ски лифтове в 
границите на Национален парк „Рила“, друго голямо строителство, в това число 
допълнителни пътища, хотели и апартаменти, се планира в зоните около границите на 
парка. Голяма част от това строителство попада в така наречената „буферна зона на 
Рила“, която се предлага да бъде включена в защитената територия по екологичната 
мрежа „Натура 2000“. Като част от мрежата, всяко строителство трябва да бъде 
подложено на преглед в съответствие със стандартите за околната среда, установени по 
инициатива на ЕС. На 29 ноември 2007 г. българското Министерство на околната среда 
и водите отстрани територията от списъка, представен пред Европейската комисия, 
като заяви, че разполага с научни доказателства в подкрепа на този пропуск . Тази 
постъпка превърна българското Министерство на околната среда и водите в обект на 
сериозни наблюдения от страна на местни и международни природозащитни
организации.

Вносителите на петицията подчертаха, че не са били правени оценки на въздействието 
и че предприемачите изкуствено разделят проектите, за да избегнат оценките на 
въздействието върху околната среда. Те също така заявиха, че новите ски курорти 
включват така наречената заменена земя. По-голямата част от вносителите на петиции, 
които присъстваха на срещата, заявиха, че ще придружат делегацията по време на 
посещението й на място в Рила във вторник.

На неофициална среща с Kathy Sinnott, заместник-председател, във вторник сутринта 
Мария Йотова, журналист от Дарик радио, представляваща вносителите на петиция 
911/2008 относно случаите на педофилия, инциденти с деца, престъпления и 
жестокости срещу деца и сираци в България през последните две години, представи 
регистър на подобни случаи за последните три години (2005—2008 г.). Със своя доклад 
и статистически данни вносителите на петицията се надяват, че институциите на ЕС ще 
предприемат задълбочено проучване на случаите на жестокост срещу деца в България и 
ще допринесат за разрешаването на проблема, който се характеризира с липса на 
адекватно правосъдие.

Посещение в Природен парк „Рила“

Придружени от вносители на петиции, членовете на ЕП посетиха Боровец, Говедарци, 
Искровете и Паничище в Природен парк „Рила“. Посетените проекти за ски центрове 
бяха „Супер Боровец“ (Искровете—Говедарци—Мальовица) и „Паничище“
(Паничище—Езерата—Кабул). Представители на местната общност също придружиха 
делегацията по време на посещенията й.

Целта на проектите е разширението на съществуващ ски курорт в планината Рила, 
приблизително на 70 км на юг от София. Курортът „Супер Боровец“ ще включва 19 ски 
писти с обща дължина 42 км., лифтове с капацитет 37 000 туристи, 4 000 ваканционни 
къщи и няколко хотела, разположени на площ от 100 000 кв. м. Проект „Паничище“ ще 
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включва 15—20 ски лифта и изграждането им ще бъде последвано от строителството на 
обслужващи сгради и сервизи в националния парк. Проектите предполагат също така 
изграждането на редица незаконни пътища. След тях е и пътят от село Паничище, 
който е построен без ОВОС и по който делегацията мина. Пътят отчасти изпълнява 
ролята на граница на националния парк, но на отделни места е двойно по-широк от 
първоначалния си размер и навлиза в територията на парка.

Изграждането на подобни съоръжения ще промени радикално околния пейзаж и 
екосистема, като застраши биологичното разнообразие на планината Рила. 
Строителните работи са достигнали до буферната зона на Рила и съществува голяма 
вероятност да доведат до разрушаване на пейзажа и естествените местообитания. Рила 
е сред районите с най-голямо биоразнообразие в Европа. Голяма част от планинската 
верига е защитена от националното законодателство и е кандидат за получаване на 
статут на защитена територия по Европейската рамка „Натура 2000“.

Ирина Матеева, която отговаря за европейските политики в Българското сдружение за 
опазване на околната среда и е един от вносителите на петиции, придружили 
делегацията, каза, че около 30% от територията на България трябва да бъде предложена 
за „Натура 2000“, но окончателният списък, представен от правителството на 
Европейската комисия, обхваща 10% от територията и само 88 места от общо 114-те, 
предложени от специалистите, са включени в окончателния списък, представен на 
Комисията. Вносителите на петициите също така казаха, че в списъка на обектите в 
„Натура 2000“, представен от българското правителство, на практика е пропусната 
цялата черноморска ивица, както и много планински райони около ски курорти, които 
са в центъра на интереса на инвеститорите, и че причината за отлагането на внасянето 
на списъка са „интересите на инвеститорите“ към определени обекти, особено по 
черноморското крайбрежие и близо до ски курорти, което е в пълно противоречие с 
изискванията на директивата на ЕС за местообитанията и националното 
законодателство, които посочват научните аргументи, като единствени мотиви за 
определянето на обектите.

Вносителите на петиции също казаха, че властите са дали ясен знак, че не се 
интересуват от проблема и че предприеманите от тях действия никога не са имали за 
цел действително да предотвратят или спрат подобен тип строителство. Най-много 
Министерството на околната среда и водите да наложи глоби на местните длъжностни 
лица, които са разрешили подобно строителство. След като глобите бъдат платени, 
строителството продължава. Вносителите на петиции също така подчертаха, че зоната 
около Национален парк „Рила“, която е предложена за обект от значение за Общността 
(Буферна зона на Рила, код BG0001188), е една от териториите с местообитания от 
списъка с 225 такива територии, която е била изключена от списъка за „Натура 2000“. 
Това доказва огромния натиск върху българското Министерство на околната среда и 
водите от страна на инвеститори в проекти за строителство на ски съоръжения около 
Национален парк „Рила“.

Вносителите на петиции също така споменаха факта, че за постигането на по-голяма 
трайност на снега по ски пистите се използват химически вещества, което е в 
противоречие с разпоредбите на член 4, алинея 4 от директивата за птиците. 
Делегацията също така видя, че строителните дейности не предвиждат канализация.
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Новото строителство е в нарушение на съществуващото българско законодателство, но 
българските власти не правят нищо, за да разрешат проблема, и — както беше 
подчертано от вносителите на петиции — фактът, че българският министър-
председател Сергей Станишев участва в откриването на един от незаконно построените 
ски лифтове през м. септември, може да се разбира като знак за подкрепа на 
строителството на високо равнище.

Вносителите на петиции изразиха удовлетворението си от това, че Комисията е 
отправила предупреждение към България във връзка с непосочването на специални 
защитни зони (СЗЗ) за мигриращи и уязвими диви птичи видове, което е в 
несъответствие с директивата на ЕС за опазването на дивите птици1, но членовете на 
ЕП обърнаха внимание на факта, че въпросната процедура за нарушение е от така 
наречените „хоризонтални процедури за нарушения“ и тя няма непременно да доведе 
до разрешаването на конкретния случай. По тази причина членовете призоваха 
вносителите на петиции да изобличават всяко нарушение на законодателството на ЕС 
поотделно, за да предизвикват процедури за нарушения, свързани с конкретни случаи 
на неприлагане на законодателството на ЕС от българските власти. По този начин ще 
има паралелни процедури за нарушения и следователно повече възможности за 
коригиране на прилагането на действащото законодателство. По обратния път към 
София делегацията спря за кратко при река Джерман2. В продължение на повече от 50 
години речният басейн е бил подлаган на опустошително разрушение в хода на добива 
на строителни материали, използвани за строителните дейности в района.

Посещение в „Дъга“, дом за деца с умствени и физически недъзи

След връщането си в София делегацията посети „Дъга“, дом за деца с умствени и 
физически увреждания, в който живеят 75 деца на възраст от 3 до 18 години. Домът 
принадлежи на група институции за грижи за деца, които са се развили в положителна 
посока през последните години, и е адекватно оборудван и има достатъчно персонал. 
Двадесет души (специализирани учители и медицински персонал) се грижат за децата, 
част от които са приходящи за през деня.

Децата устроиха традиционно българско посрещане на делегацията, което включва 
хляб и мед. С този жест домакините показват, че гостите са желани и че искат да 
споделят храната си с тях. След това някои от децата пяха и изпълниха традиционен 
български народен танц. Членовете на делегацията получиха и поздравителни 
картички, изработени от самите деца.

Директорът на дома Росица Стоянова каза на делегацията, че в близко бъдеще домът 
ще бъде преместен в нови помещения, и показа на делегацията плана на новата модерна 
и добре оборудвана сграда, разположена в парк с площ 0,4 хектара, в която децата ще 
бъдат настанявани в стаи с две легла, вместо в сегашните общи спални. При размяната
на мнения директорът също така информира делегацията, че не всички деца се обучават 
в дома и че някои деца получават обучение в специализирани училища. След 

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици.
2 Проблемът е повдигнат в петиция 196/2007.
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навършването на 18 години, някои деца продължават с професионално обучение в 
специализирани институции. Г-жа Стоянова подчерта, че основната цел е децата да 
бъдат реинтегрирани в техните семейства и че през последната година 22 деца са се 
върнали при семействата си. Тя също така заяви, че българската политика за защита на 
децата се е променила през последните години и че е насочена главно към обучение на 
персонал и сътрудничество между местните власти и НПО, работещи в областта на 
защитата на децата и включването в обществото.

Неофициално посещение в Челопеч

Неотдавна в Европейския парламент бяха получени петиция за златната мина в 
Челопеч1 и петиция за причиненото от нея замърсяване на питейната вода с арсен2,и 
тъй като Челопеч е на пътя от София за Габрово, беше договорено да се даде 
възможност на вносителите на петициите и на местните жители да покажат на 
делегацията мястото и да направят кратко неофициално представяне на своите 
аргументи. Обсъждането на тези петиции ще се проведе на някое от следващите 
заседания на комисията по петиции с участието на съответните страни.

Вносителите на петиции обясниха, че през м. юли 2008 г. българското правителство е 
дало на собствениците на златната мина разрешение да увеличат производството чрез 
извличане с цианид. Общественото обсъждане е проведено само с хората, които живеят 
в близките села Челопеч и Чавдар, чиито жители в голямата си част работят в златната 
мина и поради това зависят от ръководството й. Ситуацията е причинила паника сред 
гражданите, живеещи в близост до реките Тополница и Марица, тъй като те не са 
сигурни дали властите ще ги предпазят от изтичане на цианид.

Трябва да се има предвид, че проектът за „Мини Челопеч“ е разделен на две части. 
Етап 1 е съсредоточен върху подобряването на условията на околната среда, а Етап 2 —
върху разширяването на производството на метали чрез въвеждане на технология на 
извличане с цианид. През 2004 г. Европейската банка за възстановяване и развитие 
одобри заем в размер на 10 млн. щатски долара за Етап 1. Етап 2 е обект на проверка от 
2005 г. насам и по него няма развитие поради блокирането на проекта от 
Министерството на околната среда и водите на етапа на оценката на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) през март 2006 г.

Процедурата по ОВОС за Етап 2 на проекта беше блокирана след протеста на 
природозащитниците срещу въвеждането на извличане с цианид и контрапротеста на 
миньорите. „Мълчаливият отказ“ от страна на Министерството на околната среда и 
водите не обоснова блокирането на проекта поради причини, свързани с околната среда 
или законодателството. Обаче се твърди, че ниското концесионно възнаграждение е 
причина за отхвърлянето на плановете за разширяване на производството на ценни 
метали в мината. След двегодишни преговори, през м. март 2008 г. кабинетът на 
министър-председателя на България обяви, че българската държава е успяла да си 
върне 25-процентен дял от мината, както и да осигури по-високо концесионно 
възнаграждение. Не бяха споменати загрижеността за околната среда във връзка с 

                                               
1 Петиция 1335/2008.
2 Петиция 1334/2008.
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рисковете от прилагането на извличане с цианид, нито резултатите от процедурата по 
ОВОС от 2005—2006 г. Процедурата по ОВОС от 2005—2006 г. трябваше да бъде 
осъществена в съгласие с българското законодателство. След това обаче, от м. януари 
2007 г., България стана държава-членка на Европейския съюз. В резултат на това, в 
резюмето на проекта се казва, че „За експлоатацията на Етап 2 обаче, ще е необходима 
пълна оценка на въздействието върху околната среда в съответствие със законовите 
изисквания на България и ЕС.

В обсъжданията във връзка с ОВОС и недостатъците й вносителите на петициите 
привлякоха вниманието на членовете на ЕС към факта, че не е провеждана 
информационна кампания и обществени обсъждания с общностите, които живеят 
надолу по реката, след мините, а по поречието на Марица, най-голямата река в 
страната, която минава през границата в съседна Гърция, живеят повече от два милиона 
души. Въпреки декларирания от страна на НПО и местните общности интерес, не са 
провеждани консултации с общностите в Гърция, в съответствие с подписаната в Еспо 
Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст,
и планове за реакция при аварии при използването и транспортирането на токсични 
материали не са били представени за обществено разглеждане, като част от 
консултациите във връзка с ОВОС.

След уводната част вносителите на петициите заведоха делегацията (с автомобили с 
висока проходимост) до близкото хвостохранилище на мината. Членовете на 
делегацията бяха шокирани от разширението на депото за отпадъци и непосредствената 
заплаха, която то представлява за здравето на хората, водата, почвата и 
селскостопанската продукция, както и климатичните условия в района, като обилни
валежи и редовни наводнения, които могат да направят ситуацията още по-критична. 
Вносителите на петициите подчертаха, че повишено съдържание на арсен в резултат на 
производствената дейност в мините вече е било измерено в няколко случая във
водоизточници за питейна вода в град Поибрене. Тъй като свързаните със замърсявания 
белодробни и ракови заболявания, дори сред децата, са широко разпространени в 
района, проблемът трябва да се разглежда като приоритетен.

Изпълнителният директор на „Мини Челопеч“ информира делегацията с писмо от 3 
ноември, че утаителният резервоар, посетен от делегацията, не е собственост на „Мини 
Челопеч” и че част от представената на делегацията информация очевидно е била 
подвеждаща.

Посещение в Габрово

От Челопеч делегацията продължи за Габрово по пътя, пресичащ Стара планина през
Шипченския проход, където се е състояла една от най-големите битки през Руско-
турската освободителна война (1877—1878 г.). Град Габрово е разположен в северното 
подножие на Стара планина, недалеч от Паневропейски транспортен коридор IX. От 
стартирането на строителните работи за реконструкция на прохода Хаинбоаз през 2002
г. тежкотоварният трафик от север на юг и обратно е бил пренасочен през Габрово. 
Транспортните органи нееднократно са успокоявали гражданите, че строителните 
работи ще приключат до средата на 2008 г., но по последна информация 
строителството ще продължи до 2015 г., което означава още 7 години нарушаване на 
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екологичното равновесие на живата околна среда и на физическото и умствено здраве 
на местните жители, да не говорим за тяхната сигурност, която е застрашена от 
ежедневните катастрофи.

По време на обяда с вносителите на петициите в ресторант в центъра на града 
делегацията имаше възможност да получи непосредствено впечатление за 
непрекъснатото преминаване на тежкотоварни камиони на разстояние от няколко метра 
от прозорците на ресторанта. Поради липсата на стоянки за почивка на транзитния път 
от север на юг, шофьорите спират за почивка в Габрово, като това увеличава вече 
съществуващата непоносима интензивност на движението.

По време на състоялата се след обяда среща със засегнати граждани в Културния 
център те изтъкнаха, че живеещите по продължението на натоварените улици хора са 
принудени да живеят сред отровни емисии, равнището на шума значително надвишава 
допустимите стандарти и тъй като движението е денонощно, то не позволява на 
гражданите да спят и да си почиват. През 2007 г.  гражданите са учредили Инициативен 
комитет, който се е обърнал към министъра на транспорта, министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, директора на Фонд „Пътна инфраструктура“ и 
българския омбудсман с искане за спиране на трафика през нощта и почивните дни, 
ефективни условия за сигурност и забрана на спирането и паркирането на дълги 
превозни средства по натоварените улици. Тъй като техните искания не са били 
изпълнени и дори не им е било отговорено, гражданите са отправили петиция към 
Европейския парламент, като последна инстанция. На въпроси на делегацията във 
връзка с възможни кредити от Структурните фондове за алтернативни облекчаващи 
мерки за пътната инфраструктура през Шипченския проход вносителите на петиции 
заявиха, че подобни мерки не са предвидени в рамките на средствата, отпуснати за 
България за периода 2007—2013 г., тъй като въпросът не е от национална важност.
Членовете на ЕП подчертаха, че една от основните цели на комисията по петиции е да
бъде посредник и че проблемът ще бъде обсъден с министъра на транспорта и 
министъра на околната среда по време на срещите с тях в четвъртък. Въпросът ще бъде 
поставен и пред ГД „Енергетика и транспорт“ на Комисията с оглед насърчаване на 
обмена на опит и разпространяване на добри практики, както и пред комисията по
транспорт на Европейския парламент.

По инициатива на делегацията срещата продължи в средата на натоварената улица пред 
Културния център, като по този начин потокът от автомобили беше спрян за около 10 
минути.

Придружена от кмета на Габрово Томислав Дончев, след това делегацията посети 
център за дневни грижи за деца с увреждания, живеещи със семействата си. Центърът е 
бил създаден през 2006 г. и в него се полагат грижи за деца от Габрово и околния 
район. В момента 8 души персонал се грижат за 16 деца. Децата извън Габрово могат да 
се възползват от специална транспортна схема.

Посещение в импровизирана православна църква

След връщането си в София Kathy Sinnott, заместник-председател, посети 
импровизирана (в палатка) православна църква, разположена на площад „Александър 



PE416.365v01-00 10/13 DT\755641BG.doc

BG

Батемберг“, като беше придружена от вносителя на петицията. Голяма част от 
свещениците, от името на които е внесена петицията, бяха пристигнали в София с 
надеждата да се срещнат с делегацията. След като приключиха вечерната служба, те 
споделиха за драматичното си лично положение, т.е. загуба на работата им, 
конфискуване на лично имущество, отнемане на правото на помощи за безработица и 
здравно осигуряване. Един от свещениците обясни със сълзи на очи, че след като е бил 
изключен от Духовната семинария поради това, че баща му принадлежи към 
Алтернативния синод, синът му е направил опит за самоубийство. Срещата завърши с 
благословия и показване на изложба на снимки на открито, близо до импровизираната 
църква. Г-жа Sinnott заяви, че въпросът ще бъде повдигнат в рамките на срещата в 
социалното министерство.

Среща с Петър Мутафчиев, министър на транспорта на България

Първата среща в четвъртък беше срещата с министъра на транспорта на България 
Петър Мутафчиев. След като министърът представи общото състояние на пътната 
инфраструктура и паневропейските транспортни коридори, пресичащи България,
делегацията представи случаите, повдигнати от вносителите на петиции, които попадат 
в компетенцията на Министерството на транспорта. Що се отнася до проблема с 
Габрово, министърът каза, че е запознат с него, но отговорността за съществуващото 
положение е на местните органи. Министърът също така подчерта, че след 
приключването на строителството в прохода Хаинбоаз положението ще се подобри. 
Той също така заяви, че околовръстният път на Габрово е сред целите, поставени от 
министерството. В отговор на въпроса относно липсата на отговор от страна на 
министерството на писмата на Инициативния комитет министърът каза, че отговори са 
изпратени. Що се отнася до стоянките за почивка, в близко бъдеще ще бъдат проведени 
консултации.

След размяната на мнения във връзка с комбинирания автомобилен/железопътен превоз 
на товари, замърсяването в София, прекалено скъпият транспорт с такси от летище 
„София“ до центъра на града и незаконните пътища в Рила, дискусията се съсредоточи 
върху катастрофата с кораба „Хера“ в Черно море. Министърът изтъкна, че корабът не 
е плавал под български флаг, че инцидентът се е случил не в български, а в турски 
води, и че поради това, в съответствие с разпоредбите на международното морско 
законодателство, разследването е било извършено от турските органи. Въпреки това 
българското Министерство на транспорта е било в тясна връзка с турските си 
партньори по време на разследването и е съобщавало резултатите на семействата на 
жертвите. Министърът заключи с изявлението, че въпросът попада в сферата на 
отговорностите на съдебните органи, на които министерството оказва активна 
подкрепа, с цел установяване на истината.

Среща с Чавдар Георгиев, заместник-министър на околната среда

Членовете на ЕП казаха на министъра, че въз основа на информацията, предоставена от 
вносителите на петиции по време на посещенията на място, основната им загриженост 
е за липсата на обществена информация и консултации, опасността от замърсяването на 
водите в резултат от Челопеч, замяната на земи, липсата на ОВОС и неуспеха на 
България да приложи мрежата „Натура 2000“.
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Министърът отказа да приеме данните за два милиона граждани, застрашени от 
замърсяване на водите, в резултат на дейностите по разработване на мините в Челопеч, 
и каза, че е задължение на инвеститорите да гарантират опазването на водните ресурси. 
В отговор на въпросите относно липсата на доклади за ОВОС във връзка с 
инфраструктурни или градоустройствени проекти министърът каза, че Министерството 
на околната среда полага максимални усилия за гарантиране съблюдаването на 
законодателството и заяви, че всички проекти, споменати от делегацията, са били обект 
на ОВОС. Когато беше попитан конкретно за пътя от село Паничище в Рила, той 
призна, че е допусната слабост, но каза, че всички процедури, които текат в момента, са 
в съответствие с действащите разпоредби.

Среща с Васил Войнов, заместник-министър на труда и социалната политика

Най-ползотворната среща в четвъртък сутринта беше срещата с Васил Войнов, 
заместник-министър на труда и социалната политика. Министърът каза, че законът за 
защита на детето е бил променен през 2006 г., за да се направи възможно отглеждането 
на деца в приемни семейства. Министърът се съгласи, че отглеждането на децата в 
семейна среда е най-важно и сподели, че министерството е загрижено за броя на 
изоставените деца, сред които има и деца със специални потребности. По тази причина
в момента министерството предприема стъпки за предоставянето на по-голяма помощ 
на семействата, за да ги улесни да задържат децата си вкъщи. Във връзка със случаите 
на педофилия в домовете за деца министърът каза, че такива случаи — свеждани до 
знанието на обществеността главно чрез средствата за масова информация — се вземат 
много насериозно. Министърът заяви, че министерството му желае да поддържа тесни 
контакти с комисията по петиции и беше договорено представител на министерството 
да вземе участие в следващото обсъждане на въпроса в комисията.

Членовете на ЕП изразиха разочарованието си от факта, че не е било възможно да 
посетят една от институциите с лоша репутация. Според министерството е било трудно 
да се организира посещение в дом за социални грижи за деца, тъй като делегацията не е 
разполагала с друга възможност, освен да направи посещението вечерта, а „Дъга“ е бил 
един от малкото домове, който е можел да поеме късно посещение.

Делегацията също така се възползва от възможността да представи проблемите на 
свещениците, принадлежащи към Алтернативния синод, невъзможността им да 
изпълняват задълженията си и замразяването на заплатите им. Министърът прие за 
сведение коментарите на делегацията.

Заключителна среща с вносители на петиции и пресконференция в 
Информационното бюро на ЕП

Преди заключителната среща на делегацията с вносители на петиции, състояла се в 
последния ден на посещението, членовете на ЕП споделиха своите впечатления от това, 
което са видели в страната, и от дискусиите си с българските длъжностни лица. Тази 
обобщителна сесия беше отворена за медиите и беше широко отразена в печата поради 
факта, че членовете на делегацията изразиха силни становища по отношение на 
екологичните и свързаните с принципите на правовата държава въпроси в България. 
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Медийният интерес беше повишен и поради протестната демонстрация на еко-
активистите, която беше организирана пред сградата на Информационното бюро на ЕП 
и беше предвидена по същото време, по което се проведе и заключителната среща. 
Отразяването беше съсредоточено върху фактите и беше придружено със снимков 
материал. Всички вестници подеха разказа на един от членовете на делегацията, David 
Hammerstein, който беше измамен от шофьор на такси да плати цена, с 10 пъти по-
висока от обичайната, и факта, че когато е показал квитанцията на министъра на 
транспорта, той му е казал, че не може да направи нищо по въпроса. Много заглавия, в 
това число и статия на първа страница, съсредоточиха вниманието върху тази история. 
Сред другите заглавия във вестниците бяха „Членове на Европейския парламент са 
шокирани от екологичните проблеми в България“ и „Членове на Европейския 
парламент инспектират незаконно строителство в Рила“. Един вестник публикува и 
кратък отговор от името на държавните органи, като цитира заместник-министъра на 
околната среда, според когото членовете на делегацията от ЕП не са обективни, тъй 
като са получили предубедена, едностранчива информация за екологичните проблеми в 
България.

Заключения

Посещението в България даде възможност на делегацията да получи по-добра 
представа за положенията, споменати в петициите. То също така даде на делегацията 
възможност да чуе гледната точка на българските органи и да идентифицира подхода 
към сътрудничество. Срещите с вносителите на петиции също така до голяма степен 
доближиха българските граждани до Европейския парламент, което е една от 
основните цели на комисията по петиции. Дискусиите по всички петиции, свързани с 
проучвателната мисия, ще бъдат подновени на следващи заседания на комисията по 
петиции.

Препоръки

 Настоятелно призовава Комисията да вземе предвид въпросите, повдигнати в 
този доклад, особено що се отнася до възможното нарушаване на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда и основните права и 
принципи, съдържащи се в Договора за ЕС.

 Призовава правителството на България да осигури строго съблюдаване на 
достиженията на правото на Общността в сферата на околната среда.

 Призовава българските органи да търсят устойчиви и безопасни възможности за 
транспорт и комуникации в полза на местното население, неговото здраве и
икономическото развитие.

 Призовава правителството на България да започне независимо разследване на 
морското произшествие с кораба „Хера“ в Черно море, в съответствие с Кодекса 
за разследване на морски произшествия и аварии на Международната морска 
организация.
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 Призовава правителството на България да гарантира, че всички деца с 
увреждания и сираци в България имат равна възможност да се радват на 
пълноценен и достоен живот.

 Призовава правителството на България да гарантира защита на религиозните 
свободи и имуществените права, така, както са установени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
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