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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014–2019 г.

Комисия по петициите

22.2.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Предмет: Петиция № 0527/2018, внесена от Димитър Василев, с българско 
гражданство, относно въздействието на автомагистрала „Струма“ върху 
Кресненското дефиле и региона, България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява дълбоката си загриженост и възразява срещу 
решението на българското правителство от 19 октомври 2017 г. относно изграждането 
на коридор № 4, част от автомагистрала „Струма“, която ще свърже Хамбург, Германия 
и Солун, Гърция. Автомагистралата се финансира от Европейския съюз по оперативна 
програма „Транспорт“ за периода 2007—2013 г. и 2014—2020 г. Планираният коридор 
следва да бъде изграден на мястото на републикански път Е79, който е единственият път, 
свързващ град Кресна със заобикалящите я малки села и с град Благоевград. Вносителят 
на петицията твърди, че изпълнението на плана ще има дългосрочно въздействие върху 
туризма в района и върху транспортните разходи за местното население, както и върху 
околната среда. Вносителят на петицията призовава европейските институции да 
предприемат действия и да настояват българското правителство да изгради 
автомагистралата по алтернативен маршрут, като бъде заобиколено Кресненското 
дефиле, както е било първоначално решено през 2008 г.

Информация

– Петицията може да бъде намерена и на следния адрес 
https://www.change.org/p/министър-председателя-на-република-българия-да-
спасим-кресненското-дефиле

– Вносителят на петицията заедно с други граждани е подал жалба до Комисията под 
референтен номер CHAP (2017) 02186.

– Релевантни директиви:
Директива 952/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици:
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 февруари 2019 г.

Участъкът от автомагистрала „Струма“, предмет на петицията, се нарича 
„автомагистрала Струма, лот 3.2“. Що се отнася до въпросите, свързани с околната среда, 
лот 3.2 наистина е бил първоначално включен в Решението за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) от 2008 г. (което обхваща цялостното привеждане в 
съответствие на автомагистрала „Струма“, включително избора на вариант за тунел за 
Кресненското дефиле, което е част от магистралата). В резултат на различни 
ограничения, установени от българските власти (социално-икономически, екологични и 
финансови), последните предложиха нова алтернатива („нова Източна алтернатива“) за 
участъка на автомагистрала „Струма“ в района на Кресненското дефиле. Компетентният 
орган в България е решил, че трябва да бъде извършена нова процедура за ОВОС, както 
и нова подходяща процедура за оценка.

Следва да се отбележи, че Директивата за ОВОС позволява промени или разширявания 
на вече разрешени, изпълнени или в процес на изпълнение проекти. В такива случаи 
трябва да се извърши или нова ОВОС, или процедура на скрининг с оглед на възможните 
последици от промяната/разширяването върху околната среда. Освен това, съгласно 
член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията1, компетентните органи 
одобряват план или проект само след като установят, че той няма да има отрицателно 
влияние върху целостта на съответните зони по „Натура 2000“.

През ноември 2017 г. е издадено решение по ОВОС (обхващащо също така подходящата 
процедура за оценка) и за въздействието върху съответните зони по „Натура 2000“, с 
което се разрешава изпълнението на предложената „нова Източна алтернатива“. 
Решението е било атакувано по съдебен ред и потвърдено с окончателно решение на 
Върховния административен съд на България, произнесено през май 2018 г.

И накрая, докато проектът не бъде официално представен на Комисията, тя не е в 
състояние да оцени потенциалните икономически въздействия върху туризма, 
транспортните разходи за местното население или екологичните разходи. 
Икономическото въздействие е предмет на анализа на разходите и ползите (АРП), който 
ще придружава заявлението до Комисията. До този момент Комисията не е получила 
официално заявление за одобрение на проекта за изграждане на лот 3.2 на АМ „Струма“. 
Подаването на заявление и неговото одобряване от страна на Комисията са предпоставка 
за съфинансиране от ЕС.

Заключение

Комисията ще може да оцени съответствието на проекта със законодателството на ЕС, в 
т.ч. законодателството на ЕС в областта на околната среда, след получаване на 
официалното заявление, включително цялата необходима документация, от страна на 

                                               
1 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.
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управляващия орган.

Комисията може да одобри заявление за изграждане на лот 3.2 само след като се увери, 
че проектът отговаря изцяло на разпоредбите на законодателството на ЕС.
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