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Проектът и неговите цели
ерноморска мрежа на неправителствените организации – Варна
и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ)
– Бургас осъществяват съвместен проект „Обществена подкрепа
за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското
крайбрежие“, реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Проектът насочва вниманието
на обществеността и медиите към опазване на биологичното
разнообразие в зоните по Натура 2000 по българското черноморско
крайбрежие. Ключови партньори при осъществяването му са
представители на общински и държавни администрации, отговарящи за
дейности с отношение към зоните по Натура 2000, като агенции по околна
среда, туризъм, енергетика, земеделие, гори, рибни ресурси, транспорт и
др., местни бизнеси и независими експерти, както и неправителствени
организации и медии.
Осъществените до момента дейности и напредъкът по останалите
допринасят в много голяма степен за постигането на общата цел на
проекта, която е да осигури обществена подкрепа за опазване на
биоразнообразието в зоните по Натура 2000 по българското черноморско
крайбрежие чрез засилване на капацитета на гражданското общество да
оказва влияние върху работата на публичния сектор в прилагането на
устойчиви решения за екологично управление. Проектът използва отчасти
опита на норвежкия експерт Ларс Т. Сьофтестад от работа по проекти в
родината му и по света. Освен това той цели да повиши капацитета на
българските участници за участие в партньорска структура за съвместна
работа и мониторинг, оперираща със средства на ЕС.
В най-общ план започва утвърждаване в общественото съзнание на
нагласи за все по-задълбочено и сериозно отношение към опазването на
природата и биологичното разнообразие. Наред с това постепенно се
засилва влиянието на гражданското общество върху публичния сектор и
вземаните от него решения във връзка с околната среда. Общественият и
не на последно място медиен натиск оказват положително въздействие
върху администрациите. В този контекст нараства обществената подкрепа
за Натура 2000 по крайбрежието. Основните теми, които намират
отражение в обществения дебат по отношение на защитените зони по
крайбрежието, се концентрират около няколко ключови проблема.
Традиционно звучене придобиват конфликтите около изграждането на
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ветроенергийни паркове по северното крайбрежие и по-специално на
територията на зоните в района на нос Калиакра. Основните проблеми са
потенциалните рискове за мигриращите видове по Виа Понтика и
нарушаването на местообитанията на местните видове при изграждането
на вятърни електроцентрали и прилежащата им инфраструктура.
Широко обществен отзвук намери замяната на крайморски терени
срещу земи от държавния горски фонд във вътрешността на страната през
2008–2009 г. Основната част от замените са извършени при изключително
занижени оценки на земите, като за част от тях са започнати процедури за
промяна на статута им. Немалка част от спорните терени попадат в зони
от мрежата Натура 2000. Промяната на предназначението и ползването на
земите води до нарушаване на естествените процеси в съществуващите
екосистеми и до намаляване на възможностите за съхраняване на
биоразнообразието в региона.
Сред проблемите на пространственото планиране на черноморското
крайбрежие изпъкна липсата на съвместимост между разработваните
общи устройствени планове на гр. Варна, Бургас и Царево и изискванията
към зоните в европейската екологична мрежа. Ярки примери са опитите
на община Царево за изграждане на вилни селища на територията на
природен парк „Странджа“ и проектът за мост над езерото Вая край
Бургас. Реакция на стремежите за разпокъсване на защитени територии са
предложенията за създаване на буферни зони около парковете „Странджа“
и „Златни пясъци“ от страна на управата им.
Намирането на устойчивия баланс между интересите на всички
заинтересовани страни не може да мине през едностранното откъсване на
земи от функциониращи природни комплекси, нито е възможно само чрез
налагане на забрани. Постигането на равновесие е резултат от публично
обсъждане и отчитане на спецификата на всяка защитена зона от
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Натура 2000. Затова е особено важно участието на всички заинтересовани
страни в протичащия процес на обявяване на защитени зони по
Директивата за птиците, започнал през март 2010 г.
В резултат на осъществените дейности са подобрени знанията на
НПО, медиите и представителите на администрации за опазването на
биологичното разнообразие и въвеждането на Натура 2000. Подобрен е и
достъпът на кръг от експерти и широката общественост до знания и
справочни данни за опазване на биоразнообразието и мрежата Натура
2000 по българското черноморско крайбрежие. В процес на
осъществяване са дейности, водещи към подобрение на знанията и
уменията на обществеността да влияе върху публичния сектор, да
изгражда ефективни партньорства и да участва в междусекторно
сътрудничество. Всичко това отразява успешното изпълнение на
специфичните цели на проекта, свързани с подобряване на знанията за
биологичното разнообразие, националната мрежа Натура 2000 и процеса
на въвеждането й, както и на достъпа до материали по темата. Подобряват
се и практическите умения на организации на гражданското общество и
медиите да оказват влияние върху работата на публичния сектор във
връзка с въвеждането на регулативната рамка на зоните по Натура 2000. В
процес е изграждането на партньорства между гражданското общество и
публичния сектор за ефективен диалог по устойчиви решения във връзка
със зоните по Натура 2000.
Кампания срещу фрагментирането
на защитените зони
роектът включва както образователно-информационни, така и
практически дейности, свързани с националната мрежа по
Натура 2000. Проведени бяха два образователни семинара за
неправителствени организации, медии, местни експерти и бизнеси,
посветени на Натура 2000 и нейното значение за опазване на
биоразнообразието и устойчивото развитие. Разработен беше и комплект
от материали за информационно-справочен портал по биоразнообразие за
българското черноморско крайбрежие, който е достъпен на адрес
http://natura.bsnn.org/ с модули за обучение и за обмен на информация. На
него са поместени и материали на норвежкия експерт, които дават
представа за различни подходи към устойчивото управление на
природните ресурси с участието на местните общности.

П

7

Практическите дейности по проекта включват застъпническа
кампания срещу фрагментирането на зоните по Натура 2000, на която е
посветена настоящата публикация, както и дейности в подкрепа на
планирането в защитена зона „Босна“, осъществявани предимно от
партньорите от БАЕСТ. Дейностите по проекта включват още провеждане
на кръгла маса за неправителствени организации, медии, представители
на власти и администрации по въпроси на прозрачността, отчетността и
работата с гражданите и медиите при обявяването и управлението на
зоните по Натура, както и на интегрирането на инвестиционни намерения.
Важна част от партньорските дейности е установяването на неформална
мрежа за бъдеща работа и устойчивост на резултатите от проекта, която
включва добавяне на материали на сайта на проекта, отразяващи
дейностите и публикациите, подготовка на харта на добрите практики за
служители в местните и държавни власти във връзка с опазване на
биоразнообразието и зоните по Натура 2000 и изграждане на мрежа от
контактни лица, които да поддържат връзка и фондонабират за
продължение на дейностите.
Както е известно, процесът по установяването и управлението на
българската национална мрежа по Натура 2000 е дълъг и многоетапен.
Кампанията в рамките на проекта насочи вниманието към осветляване на
механизмите за фрагментиране на зоните по Натура 2000, използвани за
реализация на бизнес интереси. Важна цел на кампанията бе да насочи и
обществения интерес към моментите в процедурата, които са от значение
за повишаване на прозрачността и отчетността на отговорните власти. За
целта бях привлечени активисти от неправителствени организации и
медии, както и експерти за наблюдение на процесите във връзка със
защитените зони.
Кампанията насочи обществения интерес към процеса по Натура
2000 и процедурата по обявяване на зоните, особено към връзката им с
устройственото планиране. Силният обществен интерес и натискът на
различни фактори за изготвяне и приемане на общи устройствени планове
(Варна, Царево) фокусира много категорично вниманието на всички
местни общности. Освен това беше отбелязан фактът, че процесът на
обявяването на зоните отчита сериозно забавяне. Междувременно
продължава влошаването на качеството на природните ресурси в почти
всички зони по крайбрежието поради огромния натиск от страна на
инвеститори и вътрешнополитически фактори. Това до голяма степен
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компрометира самите зони, като създава предпоставки за прилагането на
мерки за възстановяването им. Продължава безразборното строителство, а
формалният подход към исканията за изготвяне на оценка за въздействие
на околната среда прави авторите на подобни оценки съучастници в
унищожаването на крайбрежната природа. Същевременно РИОСВ –
Варна и РИОСВ – Бургас показваха слабо или никакво желание за
комуникация с екипа на организацията. Опитите за активизирането на
участието им в проекта, както и за реалното им включване в обществения
механизъм за информиране за хода на дейностите по Натура 2000,
продължават и ще продължат след приключването на настоящия проект.

Благоприятно развитие по отношение на кампанията и хода на
проекта настъпи към средата на периода на провеждането му
благодарение на външни фактори. Констатираните от ЕС нередности със
замени от държавния горски фонд, съчетани с натиск от Брюксел върху
властите и съдебната система за повече прозрачност и отчетност, за
коригиране на незаконни действия, подкрепен от повишена гражданска
активност, доведоха до някои положителни развития. Кампанията
безспорно повиши експертния опит и знанията на неправителствения
сектор, медиите и някои независими експерти за работа по проблеми на
Натура 2000, за използването на възможностите на Закона за достъп до
обществена информация и за организиране на форми на обществен
натиск с координирани действия на много заинтересувани страни и групи.
Сложният и многоетапен процес на въвеждането на зоните по Натура
2000 изисква продължение на дейността във времето. Това ще бъде
основната задача на неформалната мрежа за работа и сътрудничество по
въпросите на Натура 2000, която се изгражда.
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Обсъждане на общи устройствени планове
Поради обхватността на темата на кампанията и многобройните проблеми
и възможности за интервенция беше проведено приоритизиране на
дейностите. Екипът на проекта, след вътрешно обсъждане на ресурсите
на двете организации и времевата рамка, реши да насочи вниманието си
към защитени зони (ЗЗ), влизащи в обхвата на общия устройствен план
(ОУП) на Варна, както и към някои ЗЗ в рамките на Бургаски влажни
зони. Изборът беше мотивиран с нагласите на експертите и тяхната
преценка за значението и обществения отзвук на темите. Кампанията за
ОУП – Варна беше координирана основно от адвокат Александър Асенов
и група доброволци. Партньорите от БАЕСТ се ангажираха с
наблюдението на процеса по изготвянето на ОУП на Царево и
съчетаването му с целите на ЗЗ по Натура 2000 и работата по Плана за
управление на природен парк „Странджа“, който би трябвало логично да
предхожда въвеждането на зоните. Експертният опит на БАЕСТ е
съсредоточен предимно в тесните връзки с местното население от района
на Странджа, а авторитетът на екипа им пред представителите на
местната власт и лидерите на местните общности е много голям. В този
район кампанията прие формата на срещи с местните общности,
популяризиране и разясняване на тематиката, свързана със защитените
територии и защитените зони по Натура 2000.
По време на кампанията бяха проведени три вътрешни експертни
срещи на екипа за доуточняване на отделните стъпки, на които бяха взети
следните решения за дейности и експертни разработки: да бъде проследен
хода на обществените обсъждания на ОУП на Варна, като ЧМНО изпрати
експерти и доброволци на обсъжданията; да бъдат ангажирани
журналисти от Бургас за работа по екологични теми и връзката им със ЗЗ
около Бургаските влажни зони, като работата с журналистите поеме
ЧМНО; да бъде събрана информация за състоянието на планирането в
района на Странджа и да бъде консултирана и информирана местната
общност за статута на ЗЗ и природния парк, като последната дейност се
поема предимно от БАЕСТ, а ЧМНО ще подпомогне финализирането и
представянето й в медиите.
Бяха ангажирани пряко 5 експерти, 3 доброволци, 3 журналисти,
които представляват ядрото на екипа за работа по кампанията.
Подготвени бяха и формуляри за регистриране на контакти с властите,
които са полезен инструмент както в рамките на кампанията, така и при
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изграждане на механизма за информиране на властите за проекта. Във
Варна бяха проведени две специални срещи с медиите и младежка група
за информиране за хода на кампанията с ангажиране на 38 участници. В
кампанията бяха ангажирани още 28 активисти от неправителствения
сектор и журналисти, които разработваха теми съвместно с екипа.
Ангажираните от страна на БАЕСТ представители на местните общности
са 72. Най-активни в работата си по кампанията бяха журналистките
Румяна Емануилиду и Силвия Шатърова от Бургас, както и Росица
Колева, („Позвънете“ – Варна). По-трудно е да бъдат откроени изявени
имена от останалите журналисти от Добрич, Варна, Бургас и други помалки населени места. Сътрудничеството с обществените медии в лицето
на местните телевизионни и радиостанции беше използвано успешно.
Традиционно успешно е сътрудничеството с Радио Варна. В рамките на
кампанията са осъществени над 30 публикации, телевизионни интервюта
и радиопредавания.

В процеса на работа по кампанията и представянето на материалите
станаха някои събития, които повлияха положително на отношението на
местните общности и на екипа: най-значимо бе спирането на
емблематичния незаконен строеж „Златна перла“ на крайбрежието на ПП
„Странджа“ и указанията за предприемане на действия по премахването
му от страна на дирекцията за държавен строителен контрол. Тъй като
незаконните строежи продължават да са основният начин за разрастване
на антропогенното натоварване на крайбрежието и разрушаване на
природните дадености, а появата и запазването им са сигурен показател за
беззаконие и корупционни практики, интересът към тях винаги ще бъде
голям.
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В хода на кампанията бяха подготвени и представени презентации,
свързани с теоретично-практически проблеми на процеса на планирането
и интегрирането в него на оценките за въздействие на околната среда.
Адвокат Ал. Асенов представи презентациите на две от срещите,
свързани с кампанията по отношение на ОУП на Варна. В тях бяха
разгледани общото устройствено планиране и Законът за устройство на
черноморското крайбрежие през специфичната призма на задълженията
за опазване на околната среда и обявяването и въвеждането на зоните по
Натура 2000.
Меморандум за слабостите при приемане на ОУП
Срещите за кампанията спомогнаха за обобщаване на материала от
обществените обсъждания на ОУП в различните райони и кметства на
Варна. В резултат беше изработен меморандум за проблемите, свързани с
процедурите по изработване и обсъждане на ОУП. В документа са
посочени и пътищата за преодоляване на негативните страни в процеса на
обществени обсъждания. Меморандумът беше подкрепен от
неправителствени организации, активисти, независими експерти,
инициативни граждански комитети за различните райони на града.
Участниците в кампанията отбелязаха, че инициативата на проекта
сполучливо е поддържала интереса на обществеността към темата за
устройственото планиране, за провеждането на истински, а не формални
и манипулирани обществени обсъждания, на обобщаване и отчитане на
възраженията и критичните бележки и на съобразяването на
обществените нагласи и очаквания с планови документите, които
представят визии за развитието на цели региони.
ДО: Министър-председателя на Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите
Администрация на Област Варна
Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна
РИОСВ – Варна
Общински съвет – Варна
Кмет на Община Варна
Районни кметове – Варна
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Варна
Регионална дирекция по горите гр. Варна
ПП „Златни пясъци“
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КОПИЕ: Министерство на транспорта
Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА)
Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“
МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“
Институт по океанология към БАН
МЕМОРАНДУМ
Ние долуподписаните представители на обществеността,
В желанието си да изразим обществените нагласи и да изразим активната
си гражданска позиция относно разработването и приемането на Общия
устройствен план (ОУП) на Община Варна,
В стремежа си да подкрепим и да насърчим устойчивото развитие на град
Варна и прилежащата му община,
Като координираме усилията си да възпрепятстваме и прекратим
възможните корупционни практики, възникнали в хода на устройственото
планиране и урбанистичното развитие,
Водени от визията, че ефективното устройствено и социалноикономическо планиране следва да се реализира при спазване на
принципите за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и
при условията на прозрачност и активно включване на обществеността в
процесите на вземане на решения,
Декларираме следното:
1. При приемането на Общия устройствен план на Община Варна се
откроиха обезпокоителните белези на административен подход, който
игнорира общественото участие и не гарантира прозрачна и обществено
ангажирана процедура по приемането на ОУП на Община Варна.
2. Като отчитаме факта, че заданието за разработването на плана е
възложено през 2005 г., до 2009 г. почти липсваше информация за
разработването на плана.
3. Нещо повече, дори активните граждани и организации бяха лишени от
достъп до информация, като се създаваха всевъзможни пречки за
получаването на каквито и да е поискани от тях данни, свързани с плана.
4. Бяха съвършено игнорирани всички процедури, свързани с участието на
обществеността в процесите на вземане на решения, включително
изготвянето на екологична оценка, обществените консултации и
обществените обсъждания.
5. Дори след установяване на противозаконността на подобни действия,
законовите задължения се изпълняваха изключително формално, като се
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създаваха различни пречки за активното гражданско участие и достъпа до
информация.
6. Общественото мнение не беше отразено и съобразено по никакъв начин
в хода на процедурата. Не намери приложение дори и експертното Общо
становище по проекта за ОУП, изработено съобразно изразените при
проведените обществени обсъждания желания на всички инициативни
комитети и отделни граждани.
7. Очевидна е липсата на яснота относно перспективите за дългосрочното
развитие на Община Варна, съобразени с принципите на устойчивото
развитие. Общият устройствен план се проектира фрагментирано за
отделни имоти в противоречие на чл. 106 от ЗУТ и с оглед конкретни
икономически интереси, което не дава възможност за балансирано
дългосрочно развитие на територията.
8. Цялостната политика по устройственото планиране на Община Варна е
лишена от чувството за историчност и стремеж за запазване на културноисторическото наследство, както и емблематични за варненската
общественост обекти.
9. Действията по устройственото планиране и съпътстващите действия по
прилагането му сериозно застрашават и реално и необратимо унищожават
уникални за Варна уязвими територии, каквито са крайбрежната ивица и
Приморски парк (Морската градина) и Ботаническата градина.
10. Преобладава насърчаване на развитието на строителната и
транспортната инфраструктура за сметка на опазването на природната
среда, включително защитените територии, защитените зони и градските
и/или извънградски зелени площи.
11. При планирането е налице незачитане, до степен на пълно игнориране
на принципа за невлошаване на природозащитния статус на
съществуващи защитени зони и защитените територии.
12. Станаха широко достояние чрез медиите случаи на явен конфликт на
интереси, както и корупционни практики по използването на вариантите на
плана за оказване на принудителни услуги на собственици на парцели,
предвидени първоначално за обществено ползване.
13. По отношение на т.н. „обществените обсъждания“ на проекта на Общия
устройствен план категорично не бе гарантирано и дори бе саботирано
ефективното обществено участие.
Негативните тенденции, засягащи гражданското участие, могат да се
обобщят в следното:
- липса на надлежна публична комуникация между възложителя,
разработващите и заинтересованата общественост в хода на разработката
на проекта за ОУП;
- липса на разяснителна кампания сред обществеността на достъпен език;
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- липса на подходящи технически условия вкл. помещения за
обществените обсъждания;
- неподходящо и недостатъчно време за провеждането на обществените
обсъждания;
- липса на яснота относно формата и обхвата на обществените
обсъждания;
- липса на ясно диференциране на екологичната оценка като част от
плана;
- пропуски при отразяването на общественото мнение на самите
обществени обсъждания, включително отказ от предоставяне на
стенограма или видео- аудио-запис на срещите;
- не/съзнателни непълноти в протокола за проведените обществени
обсъждания.
Като изразяваме горното становище, което многократно е било
представяно подробно на вниманието на засегнатите институции,
апелираме да се предприемат следните неотложни мерки:
1. Да се върне за преработка и ново обявяване и разглеждане проектът на
ОУП на Община Варна, като се удовлетворят мотивираните искания на
заинтересованата общественост.
2. Да се прекрати проектирането на подробни устройствени планове (планизвадки) на база предварителен проект на ОУП, още повече че проектът е
остро критикуван при общественото обсъждане.
3. Да се прекрати промяната и деактуването на имоти публична държавна
собственост и трансформирането им в общинска и частна собственост
поради широко разпространената практика на тяхното раздробяване,
промяна на предназначението/статута и застрояване. В плана да бъдат
обозначени всички имоти държавна и общинска собственост с цел
прозрачност и недопускане на злоупотреби с публична собственост.
4. Да се коригира планът, като се отстрани дисбалансът между
планираното мащабно строителство и транспортна инфраструктура и
опазването на околната среда.
5. Да се предотврати промяната на статута и предназначението на
земеделски земи и земи от горския фонд с корупционни практики.
6. Да се създадат специфични правила и ограничения за строителство в
защитената историческа част на града с цел опазване на културното
наследство.
7. Да се спазва стриктно нормативният статус на всички защитени
територии и защитени зони, както и принципът за невлошаване на техния
природозащитен статус.
8. Да се ускори приемането на заповедите за всички защитени зони в
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обхвата на плана
9. Да се проучат възможностите за придобиване на по-благоприятен
природен статус на уязвими зони и територии като Приморски парк
(Морската градина), Ботаническата градина на Варна и крайбрежната
ивица.
10. Да се предприемат всички законови мерки, включително
наказателноправни срещу случаите, при които вариантите на ОУП се
използват като инструмент за корупционни практики, търговия с влияние и
оказване на икономически натиск срещу „неудобни“ лица.
11. Да се предприемат всички законови мерки, включително
наказателноправни относно предотвратяването и санкционирането на
конфликта на интереси при разработването и одобряването на ОУП.
12. Да се гарантира в настоящата процедура и във всички бъдещи
процедури достъпът до информация, участието на обществеността в
процесите на вземане на решения и достъпът до правосъдие, както и
принципите на устойчиво развитие и опазване на околната среда и
човешкото здраве.
13. Да се предприемат конкретни мерки, като включване в експертните
съвети с право на глас на представители на заинтересованата
общественост, публикуване на протоколите от заседанията,
регламентиране на реда за провеждане на обществени обсъждания и
отчитане на резултатите от тях, обезпечаване на отчуждителните
процедури и обвързаност на общинския план за развитие с общия
устройствен план и др.
14. Да се гарантира точното спазване на релевантната нормативна база –
Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство на
черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и специализираното екологично
законодателство, както и надлежното европейско право.
15. Да се търсят нови перспективи за развитие на всички системи в дух на
партньорство и взаимопомощ със съседните общини в рамките на
стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
16. Да се използват всички ефективни механизми на обществено участие в
процесите на вземане на решения при устройственото планиране,
включително и механизмите на местния референдум.
21 април 2010 г.
гр. Варна
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Предоставяне на достъп до информация
различна степен на успех участниците в кампанията –
самостоятелно и от името на ЧМНО, използваха механизмите на
Закона за достъп до информацията (ЗДОИ), за да комуникират с
общини, инспекции по околната среда, министерства и други държавни
институции. Много често журналисти и активисти се сблъскват с
мълчалив отказ или различни практики, с които администрацията отбягва
отговори на сериозни въпроси за нередности, свързани с обществен
интерес. В някои от случаите подкрепата на ЧМНО помогна за
постигането на известен успех с достъпа до исканите документи, като
например предоставеният достъп от Министерството на финансите до
договора за заем за ликвидиране на минали екологични щети, свързан с
темата за нерекултивираните утайници на Лукойл Нефтохим АД и
въздействието им не само върху съседните защитени зони, а и върху
здравето на хората от района. Изводите и в този случай са, че всяка от
темите изисква последователност и упоритост, дългосрочно
сътрудничество с журналисти, медии, експерти и граждански групи, като
работата й периодично се представя пред обществеността и поддържа
жив обществения интерес.

С

Нужна е грижа както за околната среда,
така и за здравето на хората
Защитените зони по Натура 2000 по черноморското крайбрежие стават
повод отново да се върнем към резултатите от програмата за
отстраняването на минали екологични щети на „Нефтохим“ АД. От
години жителите на Бургас са подложени на различни рискове, свързани с
нефтените утайници на „Лукойл Нефтохим“, които отделят зловонни
изпарения и замърсяват въздуха, водите и почвите. Тези хранилища на
нефтени отпадъци – окислителните езера – отдавна би трябвало да са
почистени, ако се вярва на предписанията на програмата за отстраняване
на екологични щети от минали действия и бездействия до момента на
приватизацията на „Нефтохим“ АД, изготвена от МОСВ през 1999 г. Това
за съжаление не е станало, а утайниците продължават да увреждат
здравето на хората и околната среда. Проблемите с десетгодишна давност
получават още по-сериозно звучене в светлината на задълженията на
България като член на ЕС за изграждане на националната мрежа от
защитени зони по Натура 2000.
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Първото езеро вече не функционира, но останалите три продължават
да приемат отпадъчните пречистени води, които постъпват от
пречиствателната станция. Водите престояват в утайниците 40 дни, след
което се заустват във водоприемника Узунгерен. Тези функциониращи
езера се намират между две защитени територии: Пода и Узунгерен
(останалата част от езерото Мандра). Напълно естествено тези влажни
зони стават част и от защитена зона както по Директивата за птиците,
така и по Директивата за местообитанията от националната мрежа Натура
2000 – ЗЗ „Мандра-Пода“.

Мястото за заустване от окислителните езера е 2 600 дка водни
площи. В езерата са поставени четири плаващи понтонни платформи, на
които се намира най-голямата колония на речни рибарки в целия комплекс
„Бургаски влажни зони“. Тук е единственото място в Европа, където
гнездят корморани на действащи електрически стълбове. Гнездят още
малката белочела водна кокошка, кафявоглави потапници и други
защитени видове. Зимно време има до 150 нощуващи къдроглави
пеликани. Много често в първо окислително езеро кацат птици, за които
това се оказва фатално. Особено през зимните месеци, когато езерото
създава вид на замръзнала площ. Никой не може да посочи броя на
загиналите тук птици. Мандренското езеро, включително рибарниците
Черни връх, е орнитологично важно място (ОВМ) и отговаря на
критериите на Рамсарската конвенция за струпващи се водолюбиви
птици. Статутът на ОВМ на дадена територия, указва, че тя трябва да
бъде включена в мрежата „Натура 2000“ според Директивата за птиците
на ЕС в процеса на присъединяване на страната ни към Европейския
съюз. Мандренското езеро също е определено и като място с европейско
18

значение от мрежата КОРИНЕ според Директивата за местообитанията на
ЕС.
Очевидно е, че без подобряване на състоянието на водните площи в
района няма да бъде възможно успешното функциониране на защитените
зони и постигането на целите им – опазване на биологичното
разнообразие. А далеч по-важният проблем – здравето на хората, упорито
се премълчава.
По материали на Р. Емануилиду
За да подкрепи усилията на журналистите, работещи по темата,
Черноморска мрежа на НПО подаде три заявления за достъп до
информация с цел изясняване на отговорностите и задълженията за
ликвидиране на миналите екологични щети. Те бяха адресирани до
Министерството на финансите, Министерството на околната среда и
водите и Агенцията за приватизация и постприватизациенен контрол.
Нека припомним фактологията и съдържанието на заявленията за
достъп. През 1999 година е одобрена петгодишна Програма за
отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или
бездействия, до момента на приватизацията на „Нефтохим“ АД, на
стойност 40 милиона щатски долара. На 20.01.2000 г. е подписано
Изпълнително споразумение между „Лукойл Нефтохим“ – Бургас,
Министерството на финансите (МФ) и Министерството на околната среда
и водите (МОСВ). Част от средствата по тази програма се осигуряват и от
заем за подкрепа на околната среда и приватизацията на стойност 50
милиона евро, за който има подписан договор между Световната банка и
правителството на България. Средствата от този заем се превеждат в
държавния бюджет.
Поискахме на основание Закона за достъп до обществена информация
да ни бъде предоставена информация и във връзка с чл. 17, чл. 26, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда да ни бъдат предоставени следните
документи:
1. Изпълнително споразумение между „Лукойл Нефтохим“ – Бургас,
Министерството на финансите (МФ) и Министерството на околната среда
и водите (МОСВ).
2. Договор между Световната банка и правителството на България за заем
за подкрепа на околната среда и приватизацията на стойност 50 милиона
евро.
19

3. Тръжна процедура или договор от МОСВ за извършване на очистване
на окислителното езеро от нефтопродуктите с „Кемика Джей“ от 20002001 г. През октомври 2000 г. „Лукойл Нефтохим“ обявява търг за
почистване на окислителните езера. На него се явяват 16 фирми, като
междуведомствен съвет класира три от тях: „Кемика Джей“, чешкият
клон на австрийската фирма „Аса“ и немската фирма „Макс Айхер“. (При
проучване на документацията на „Кемика индустриале“ АД от страна на
италианската прокуратура е станало ясно, че италианската фирма участва
в съдружие в екологичен проект за изчистване на хранилища на нефтени
отпадъци за „Лукойл Нефтохим“ - България, заедно с фирма ДЖЕИ ООД
(General Engineering Impianti s.r.l.).
4. Тръжна процедура или договор от МОСВ за извършване на очистване
на окислителното езеро от нефтопродуктите с варненска фирма „Карина
91“ ЕООД от 2004 или 2005 г. (От „Лукойл” не дават информация защо
процедурата отново не се движи. Оттам са лаконични, че пречките по
реализацията на проекта са от компетенцията на МОСВ и МФ).
5. Договорът за приватизация на „Нефтохим“ от 1999 година и други
документи, свързани с продажба на дялове и акции на дружеството.
(„Нефтохим“ е приватизиран на 12.10.1999 г., когато руската група
„Лукойл“ купува 58% от акциите на предприятието срещу 101 милиона
долара. В началото на 2000 г. Агенцията за чуждестранни инвестиции
обявява тази продажба за „Сделка на 1999 година“. През 2005 година
Лукойл изкупува дяловете на миноритарни акционери и към април
контролира 93% от дружеството чрез дъщерната си компания „Лукойл
Юръп Холдингс“).
Последното искане беше отправено само към Агенцията за
приватизация. Сложността на темата и ангажираните интереси
определяха и очакванията на екипа. Отговорът на МОСВ гласи, че
„Министърът на околната среда и водите не разполага с исканата в т. 3, 4
и 5 информация от заявлението ви за информация и няма данни за
местонахождението й“. Решението продължава така: „На следващо място
по отношение на направеното искане за достъп до обществена
информация, посочена в т. 1 и т. 2 на заявлението ви, е необходимо
получаването на писмено становище от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и
„Лукойл Петрол“ АД, които са ВТОРА СТРАНА по сключеното през 2000
г. изпълнително споразумение с Република България, представлявана от
Министъра на околната среда и водите, Министъра на финансите и
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Изпълнителния директор на агенцията по приватизация (наричани за
краткост ПЪРВА страна), неразделна част от което е и програмата за
отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или
бездействия, до момента на приватизацията на „Нефтохим“ АД, съгласно
изискванията на чл. 31, ал. 2 на ЗДОИ. Предвид това ви уведомяваме, че
срокът се удължава с 14 дни.“
Типичното позоваване на интересите на трета страна е често
използван прийом за избягване на предоставянето на информация.
Затова пък Министерството на финансите по същите т. 1 и 2 реши на
основание чл. 28 алинея втора от Закона за достъп до обществена
информация и Заповед № ЗМФ -1616/11.12.2009 на министъра на
финансите да ни предостави по т. 1 копие на Изпълнително споразумение
от 20.01.2000 г., подписано от министъра на околната среда и водите,
министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за
приватизация от една страна и председателя на съвета на директорите на
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, от друга; и по т. 2 – копие на Договор за
заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията)
между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие (МБВР), подписан на 17 март 2000 г. в гр. София, и писмо на
МБВР от 9 октомври 2003 г. за изменение на срока по чл. ІІ, раздел 2.03 от
договора, както и Общите условия на МБВР, приложими към
споразумения за заем и и гаранции по заеми в единствена валута, от 30
май 1995 г. – както са изменени към 2 декември 1997 г., съставляващи
неразделна част от въпросния договор. По т. 3 и 4 бяхме отпратени към
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, а по т. 5 към Агенция за приватизация и
следприватизационен контрол.
Екипът на кампанията разучава въпросните договори и подготвя
както публикации, така и нови искания за достъп до информация
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въз основа на тяхното съдържание. Различните стандарти и подходи към
един и същи искания от страна на двете министерства будят дълбока
тревога. При това именно МОСВ, институцията защитаваща обществения
интерес в сферата на околната среда, демонстрира затворен и формален
подход.
Колкото до Агенцията за приватизация, тя първо поиска уточнение на
въпроса – друг, често използван прийом за избягване на конкретен
отговор, а след като го получи, потъна в мълчанието на „мълчаливия
отказ“ – засега.
Резюме на съдържанието на Договора за заем
Договорът за заем номер 4538 BUL в размер 49,5 милиона евро е сключен
на 17 март 2000 г. между заемополучателя Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). На 27
декември 1999 г. банката е получила писмо от България, в което е
изложена Програма от дейности, цели и политики, насочени към
осъществяване на реформа в нейните екологични политики и практики в
общ план и по отношение на влиянието им върху определени
предприятия. Предприятията са „Лукойл Петрол“ АД, „Асарел инвест“
АД и „Дару метълс“ АД – приватизатори на „Нефтохим“, „Асарел Медет“
и „Кремиковци“. България е изразила готовност да осъществи
програмата. Банката е отпуснала заем, който трябва да бъде усвоен на три
транша, като в задълженията на заемополучателя влиза и изготвянето и
приемането на отчет за изпълнението на екологичната програма в обем и
подробности според изискванията на банката.
Изпълнително споразумение от 20.01.2000 г. е един от документите,
които се описват в договора за заем, като се пояснява, че то е неразделна
част и анекс от договора за продажба на предприятието. Както е логично,
договорът за заем включва и дейности като изготвяне на рамков план за
отстраняване на щетите в съответствие с националното законодателство,
който се приема шест месеца преди продажбата на предприятието, както
и издаване на комплексно разрешително в съответствие с Директива
96/61/ЕС за интегрирано предотвратяване на замърсяването. Резултатите
от тези дейности ще бъдат част от бъдещата работа на екипа, за да се
очертае ясно какво не е било свършено качествено в миналото и какво
трябва да се прави днес и в бъдеще, за да се предотврати по-нататъшно
унищожаване на природата на региона. Изграждането на националната
мрежа Натура 2000 е част от тези последователни усилия. Датата на
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приключване на усвояването на заема е първоначално 31 юли 2003 г. По
искане на правителството срокът е удължен до 31 декември 2003 г. Заемът
се погасява с определена лихва, два пъти годишно, а планът на погасяване
според договора обхваща периода от юни 2005 до декември 2019 г.
Общите условия към договора, най-обширната част от него,
представят изложение на стандартните условия и подходи на работа на
банката със заемополучатели.
Вероятно заемът е бил усвоен, тъй като държавата е поискала
удължаване на срока му, както става ясно от приложеното писмо. Какво е
качеството на свършената, приетата и отчетена работа, за което държавата
също е отговорна, предстои да бъде установено. И защо състоянието на
утайниците – които са част от предвидената програма на „Нефтохим“ – не
може да се нарече не само добро, но и безопасно.
Добре е да бъдат разгледани заявлението за комплексно разрешително
и самото разрешително на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД , представени в
Изпълнителната агенция за околна среда на МОСВ, годишните доклади за
състоянието и изпълнението на производството към МОСВ, които трябва
да се намират и в РИОСВ – Бургас, фирмената програма на „Лукойл
Нефтохим Бургас“ АД за управление на отпадъци, особено в частта й за
води, която също би трябвало да се намира в МОСВ и РИОСВ – Бургас.
Така може да се актуализира картината на състоянието на водните тела и
причините за проблемите им.
ЗАЯВЛЕНИЕ
за достъп до информация
От Румяна Любенова Емануилиду – журналист от в. „Фактор“
Адрес за кореспонденция: Бургас, ул. „Христо Ботев“ 101
Уважаеми г-н Бойчев,
МОЛЯ, на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда
във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във
връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация,
Да ми бъде предоставена информация относно:
1. Годишните доклади за състоянието и изпълнението на
производството към МОСВ, които трябва да се намират и в РИОСВ –
Бургас,
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2. Фирмената програма на „Лукойл-Нефтохим-Бургас“ АД за
управление на отпадъци, особено в частта й за води, която също би
трябвало да се намира в МОСВ и РИОСВ – Бургас.
3. Информация за състоянието на нефтените утайници и старите
екологични щети
4. Последни данни за санкциите, наложени на „Лукойл-НефтохимБургас“ за замърсяване през 2009–2010 г.
Желая да получа информацията в следната форма:
Преглед на информацията – оригинал или копие

Становища по проекти за заповеди за обявяване на
защитени зони
рамките на кампанията бяха използвани и възможностите,
предоставени по чл. 12 ал. 5 от Закона за биологичното
разнообразие за представяне на становища и вземане на
отношение по повод издаването на проектозаповед за обявяване на четири
защитени зони по Директивата за птиците в крайбрежния район:
„Балчик“, с идентификационен код BG0002061, „Белите скали“, с
идентификационен код BG0002097, „Мандра-пода“, с идентификационен
код BG0000271 и „Провадийско-Роякско плато“, с идентификационен код
BG0002038. Доколкото режимът на опазване на посочените в
проектозаповедта видове и местообитания е наложен преди всичко с
оглед на опазване и поддържане на местообитанията на определени
посочени в заповедите видове птици, както и за постигане на тяхното
благоприятно природозащитно състояние, а също и за възстановяване на
местообитания на посочените видове птици, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние, отправените препоръки
за корекции на заповедта бяха за по-голяма строгост и рестриктивност по
отношение на статута и ползването на земеделските земи, на регулиране
на агропрактиките, използващи токсични вещества, на позиционирането и
разрастването на ветроенергийните паркове, на движението на моторни
превозни средства и интензивността на инвестиционната дейност и
строителството. Подготвени и изпратени са и становища по проектите на
заповеди за обявяване на защитeни зони BG0000191 „ВарненскоБелославско езеро“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002045
„Комплекс Камчия“, BG0002060 „Галата“, BG0002082 „Батова“.

В
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До Министър на околната среда и водите, МОСВ
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, София
КОПИЕ: РИОСВ - ВАРНА
С Т А Н О В И Щ Е
от Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“,
Варна, ул. „Шейново“ 12, представлявана от упр. по пълномощно Ема
Тодорова Гилева, адрес за кореспонденция Варна 9000, п.к. 91,
Черноморска мрежа на неправителствените организации, тел: 615856,
факс: 602047, ел. aдрес: bsnn@bsnn.org
Уважаема Госпожо Министър,
Във връзка с възможността по чл. 12 ал. 5 от Закона за биологичното
разнообразие да представим становище и да вземем отношение по повод
издаването на проектозаповед за обявяване на защитена зона „Балчик“, с
идентификационен код BG0002061, в землищата на с. Оброчище и гр.
Балчик, община Балчик, област Добрич, с обща площ 15536.466 дка.,
бихме желали да заявим следното:
Доколкото режимът на опазване на посочените в проекто-заповедта
видове и местообитания е наложен преди всичко с оглед следните цели:
опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 на
проектозаповедта видове птици за постигане на тяхното благоприятно
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видове
птици по т. 2 от проектозаповедта, за които е необходимо подобряване на
природозащитното им състояние, считаме че най-благоприятен статус би
се осигурил при по-строг режим относно дейностите и мероприятията в
защитената зона.
1. Поради това като отчитаме негативните тенденции за неоправдана
промяна на предназначението на земеделските земи предлагаме в т. 6.2
след „…превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения“ да
се добави, „а също и промяната на предназначението и начина на трайно
ползване на земеделски земи за неземеделски нужди“, което би
кореспондирало и със забраната визирана в т. 6.6 от проектозаповедта.
2. Считаме също, че следва детайлно да се регулират агропрактиките
в насока за освобождаване на зоната от неблагоприятно химическо
антропогенно въздействие, поради което предлагаме за по-голяма яснота
т. 6.3 да придобие следната редакция „използване на минерални торове и
продукти за растителна защита, отрови и неселективни средства за борба
с вредителите в селското и горското стопанство, с изключение на
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определените в Регламент (ЕИО) 2092/91.“
3. Установи се през последните години, на основата на научни
доказателства, негативното въздействие на ветрогенераторите и в
частност на ветроенергийните паркове върху миграцията на голяма част от
птиците, включени в т. 2 от проектозаповедта, поради което принципно
одобряваме редакцията на т. 6.5, но предлагаме в обхвата на забраната
освен предвидените голф игрища, фотоволтаични системи и вятърни
генератори да се включи и текстът, „както и съпровождащи ги елементи на
електропреносната мрежа“.
4. Движението на МПС е основен фактор за създаването на
безпокойство у голяма част от видовете, визирани в проекта на заповед.
Като считаме че тази дейност следва да се регулира от проектозаповедта,
предлагаме да се създаде нова точка 6.7 със следния текст: „движение на
моторни превозни средства извън съществуващата пътна инфраструктура
с изключение на селскостопанска техника и моторни превозни средства
със специален режим на движение, съгласно Закона за движение по
пътищата.“
5. Интензифицирането на инвестиционната дейност в защитената зона
би имало несъмнен негативен ефект, като най-съществен би бил този
ефект при дейностите, свързани със струпването на много хора и
създаването на допълнителни инфраструктурни модули, които да
фрагментират местообитанията и да причиняват безпокойство на
видовете. Поради изложените съображения предлагаме да се създаде
нова точка 6.8 със следния текст „изграждане или разширяване на
инфраструктура и съоръжения за рекреационни, спортни и увеселителни
дейности, както и изграждане или разширяване на мрежи на техническата
инфраструктура, като пътища, електропроводи, газопроводи,
петролопроводи и др.“
Като ви излагаме горните съображения и предложения, молим да ги
вземете предвид при издаването на окончателната Заповед за обявяване
на защитена зона „Балчик“, с идентификационен код BG0002061, в
землищата на с. Оброчище и гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с
обща площ 15536.466 дка.
Разработил: адв. Александър Асенов
За Черноморска мрежа на НПО:
Ема Гилева
06.04.2010 г.

Заслужава да бъде отбелязано, че проследяването на процеса на
обявяване от началото му стана възможно с обявяването на 5 март 2010 г.
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на поредната група от защитени зони, три от които са по крайбрежието.
Експерти от екипа редовно подкрепят медиите с коментари и информация
за нуждите на публикации и предавания. Водещ мотив при разработване
на становища по съдържанието на проектите за заповеди за обявяване на
защитени зони от мрежата Натура 2000 е отчитане на местните
особености и на целите при опазване на конкретните видове и
местообитания във всяка отделна зона. Досегашната практика на МОСВ
показва унифициран подход и стандартен набор от мерки към всяка зона,
което не отговаря на спецификата на всяка територия и изискванията на
видовете, които я обитават. Необходимо е отчитане на индивидуалните
характеристики на защитената зона и прилагане на адекватни мерки за
опазване на биологичното разнообразие.
Натура 2000 – сагата продължава
место заключение на това издание предлагаме прегледа на
адвокат Александър Асенов на процеса по определянето и
обявяването на защитените зони от националната екологична
мрежа Натура 2000.
За да осъзнаем значението на гражданската активност по отношение
на природозащитните проблеми, както и ролята и влиянието на съдебната
власт при разрешаването на екологични конфликти, е полезно да се
върнем към първия етап от обявяването на защитените зони по Натура
2000 и приемането на списъка със защитени зони по двете релевантни
европейски директиви. Изграждането на българската част от
общоевропейската мрежа Натура 2000 е свързано с поетите от България
ангажименти по прилагането на Директива 79/409/ЕИО на Съвета
относно опазването на дивите птици, позната като Директива за птиците,
както и на Директива 92/43/EИО на Съвета за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна, позната като Директива за
местообитанията. С присъединяването на България към ЕС на 01.01.2007
г. стана ясно, че при транспонирането на двете директиви, при
изграждането на националната екологична мрежа – част от Натура 2000, и
при определянето на защитените зони и приемането на техния списък са
допуснати многобройни нарушения на европейското право. Българското
правителство не успя да приеме навреме списък на зоните, който да
отговаря на критериите, посочени в двете директиви.
Нека проследим събитията хронологично. Към 20.10.2006 г. в

В
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Министерството на околната среда и водите бяха оформени пълни
досиета за 394 защитени зони. Досиетата съдържаха необходимата научна
информация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Директивата за местообитанията.
Към същата дата вече бяха представени и данните за зоните, определени
съгласно Директивата за птиците. На работна среща на 23.10.2006 г.
вносителите на документацията отстраниха зоните с припокриващи се
граници и бе изготвен окончателен консолидиран списък от 275 защитени
зони, които да бъдат обект на разглеждане от Националния съвет за
биологично разнообразие (НСБР). Общата площ на тези 275 потенциални
защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС бе 3 962 218.263 ха. От тях
акваториалната част бе 60 814.31 ха, а наземната – 3 901 403.953 ха.
Сухоземната част обхващаше 35% от територията на България.

В резултат на оценките 51 от зоните бяха изключени, а 41 –
редуцирани. Така останаха 225 потенциални защитени зони по Директива
92/43/ЕЕС върху обща площ от 3 425 176.946 ха. От тях акваториалната
част беше 60 834.75 ха, а наземната – 3 364 342.196 ха. Сухоземната част
от потенциалните защитени зони по Директивата за местообитанията
обхващаше 30% от територията на България. Определени бяха и 114
проектни зони съгласно Директивата за птиците. И двата типа проектни
зони бяха представени за разглеждане в Националният съвет по
биологично разнообразие, консултативен орган към Министерството на
околната среда и водите. Съгласно научните критерии и най-добрата
налична информация, предложените зони бяха абсолютният минимум за
покриване изискванията на Директива 92/43/ЕИО за природните
местообитания. Въпреки че на своето заседание от 21.11.2006 г.
Националният съвет по биологично разнообразие принципно одобри
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списък на всички 225 защитени зони по Директивата за местообитанията
и на 114 защитени зони по Директивата за птиците, в окончателното си
решение, без да се мотивира Съветът изключи 29 зони от списъка със
зони по Директивата за местообитанията и 5 защитени зони по
Директивата за птиците.
Изключването на тези зони доведе до явна непълнота на
проектосписъка. Няколко пъти падна покритието – процентът от даден
вид или местообитание, включени в мрежата, включително за голям брой
приоритетни местообитания и видове, посочени изрично в приложенията
на Директивите. За много от зоните това покритие падна под 20%, което е
абсолютният допустим минимум при незастрашени и неприоритетни
местообитания и видове (този минимум е 60% за приоритетните
местообитания и видове). Изключването на предложените 31 зони доведе
до драстична недостатъчност на мрежата за над 50% от типовете
природни местообитания и местообитания на видове, срещащи се в
България. След решението на Националния съвет по биологично
разнообразие Министерството на околната среда и водите внесе в
Министерски съвет списък на предложените 196 и съответно 109
защитени зони. На заседание на Министерски съвет, проведено на
15.02.2007 г., се отложиха без каквито и да е мотиви още 16 зони. При
публикуването на самото Решение № 122 от 2.03.2007 година за приемане
на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна се оказа, че допълнително – между правителственото
заседание и обнародването на решението на списъка, са били отложени,
отново без научни аргументи още 5 зони
Без научни аргументи са изключени от списъка на защитените зони
„Дуранкулашко езеро“, „Шабленски езерен комплекс“, както и „Пода“
(като част от защитена зона „Комплекс Мандра-Пода“), които са обявени
за Рамсарски и КОРИНЕ места и орнитологични важни места (ОВМ).
Това действие противоречи на чл. 3. (2) от Закона за биологичното
разнообразие и Директива 79/409. Цялата процедура по вземане на
решението е съпроводена от пълна непрозрачност и липса на правна
сигурност и предвидимост на приетото решение.
Правителството явно беше подложено на силен натиск от страна на
частни инвеститори, поради което се съобрази с икономически и
политически интереси, вместо с научните критерии, съгласно чл. 4, ал. 1
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от Директивата за хабитатите. В хода на целия процес за определяне и
обявяване на защитените зони, провеждан от държавните органи на
Република България, броят и площта на зоните непрекъснато намаляваше
и така спадна многократно под допустимия, съгласно научните критерии
екологичен праг. Към датата на приемането на страната ни в ЕС
държавните органи на Република България не бяха успели да изпълнят
изискванията на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на
дивите птици и Директива 92/43/EИО на Съвета за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна, като в частност
бяха допуснати следните нарушения:

Правителството на Република България пропусна да приеме и
представи списък на защитените зони към 1.01.2007 г. С невнасяне на
пълния списък България не изпълни задълженията си по чл. 4 (1) на
Директивата за местообитанията (92/43/ЕС), а именно да представи пълен
списък на местата, които страната предлага да бъдат включени в Натура
2000. Съгласно договора за присъединяване крайната дата за изпълнение
на това задължение е датата на присъединяването.

Приетият списък беше непълен и не включваше всички зони, които
подлежат на одобряване и отговарят на научните критерии;
неоснователното бяха изключени от обхвата на мрежата редица територии
от значение за общността, включително Рамсарски, КОРИНЕ места и
орнитологично важни места, които задължително трябва да са елемент от
мрежата.

От мониторинговия доклад за напредъка на България от октомври
2005 г. става ясно, че Европейската комисия очаква България да внесе
национален списък от 551 зони на 35% от националната площ, за което
България е заявила, че е изработена необходимата документация и картен
материал. За отлагането и намаляването на броя на зоните и общото
покритие на Натура 2000 в България българското правителство не можа
да намери обосновани научни аргументи.

Приетият списък беше неопределен по характер – одобрените зони
бяха нехомогенни и от тях априори се изключваха значителни и
неопределими по площ територии. Съгласно решението на
правителството от всички защитени зони се изваждаха урбанизираните
територии, териториите, за които има изработени устройствени планове,
териториите, където има предоставени концесии, както и териториите от
първостепенен обществен интерес. Според българското законодателство
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всички територии в страната следва да се уредят с устройствени планове.
Ето защо, ако тези планове бяха приети, съгласно споменатото решение
площта на българската част от Натура 2000 към датата на приемането на
заповедите за обявяване щеше да клони към нулева.

Данните, посочени в списъка, не бяха окончателни и не можеха да
отразят реално предложените защитени зони съгласно изискванията на
европейското екологично право. Окончателната площ и обхват на
защитената зона трябва да се определят към заповедта на Министъра на
околната среда за нейното обявяване.

Посочените в решението проценти и площи можеха да се редуцират
по един непредвидим начин в продължение на неопределен срок от време,
доколкото липсваше определена дата за издаване на заповедите за
обявяване на съответните защитени територии. Така на практика до сто
процента от територията на защитената зона можеше да бъде реално
изключена от нейния обхват към датата на заповедта.
В хода на цялата процедура стана очевидно, че системно са били
игнорирани научните критерии и научната информация за сметка на
прилагането на други критерии, определени под натиска на частни
икономически и вътрешнополитически интереси. Държавните органи
системно бяха игнорирали принципите на невлошаване и намаляване на
увреждането на зоните с необоснованото изключване и отлагане на
зоните и предоставянето на възможност за реализиране на планове и
програми, които не са необходими за управлението на потенциалните
защитени зони, без дължимата преценка. Липсваше мотивация и
прозрачност при провеждането на процедурата. Не беше осигурен достъп
на обществеността до информацията и процеса на вземане на решения.
Мотивите за решенията не са оповестяваха и липсваше правна сигурност
и обществена информираност за приложените от правителството
процедури и аргументи.
Кулминационен момент в борбата за изграждане на Натура 2000 на
българска територия беше завеждането на административно дело срещу
порочното решение №122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет на
Република България. Във Върховния административен съд беше
образувано адм. дело №3090/2007 по описа на Пето отделение на ВАС. За
съжаление Върховният административен съд застана на страната на
правителството срещу природозащитниците, като потвърди изцяло
непълния списък. По делото съставът на съда отхвърли искането на група
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от неправителствени организации и засегнати граждани за отмяна на
решение №122 от 2.03.2007 г. на МС, прието в нарушение на
европейските директиви. По цитираното дело за първи път пред
българския съд беше поставен въпросът за прилагането на двете
директиви относно идентифицирането и обявяването на защитените зони
в българската част на мрежата Натура 2000. В рамките на самото дело
имаше възможност да се проведе един явен тест доколко българското
правосъдие е готово да признае върховенството на европейското право и
да го приложи пряко в своята дейност.
Показателно е, че въпросите, свързани с Натура 2000, са били
поставени многократно за въвеждане пред Европейския съд. В тази
връзка Европейският съд обстойно е разтълкувал задълженията на
държавите-членки по повод на ангажиментите за изграждане на
националните мрежи, съставени от защитени зони, и прилаганите за това
критерии. В редица свои решения Европейския съд е приел, че за да
изпълни задълженията си всяка държава-членка трябва да приеме
навременен, пълен и определен списък на защитените зони. Този списък
трябва да съдържа хомогенни и представителни зони, определени,
единствено чрез прилагане на критерии от научно естество. Тези
принципи са изведени подробно от Европейския съд по дела С-44/95, С371/98,С-67/99, С-71/99, С-220/99.
По делото беше резюмирана съдебната практика на Европейския съд
и относно други специфични въпроси, касаещи защитените зони. Така
например беше засегнат въпросът относно определянето на специални
защитени зони по смисъла на чл. 4 от Директивата за птиците. Тези зони
трябваше да бъдат определени приоритетно, още повече че те съвпадаха с
тъй наречените орнитологично важни места. Изтъкнато беше, че
Европейският съд недвусмислено е взел отношение относно обявяването
на такъв тип зони в своите решения С-3/96, С974/98, С-415/01 и С-191/05.
Пред българския съд беше поставен ключовият за европейското право
принцип относно транспонирането европейското право и директното му
прилагане като част от вътрешния правен ред на държавите членки.
Съществен случай беше и въпросът доколко разпоредбите на директивите
могат да имат пряк ефект.
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Съобразно константната практика на Европейския съд отделният индивид
може да се позове на прекия ефект на определена директива срещу
държава-членка, която не е транспонирала дадена директива или я е
транспонирала по неподходящ начин, в случай че са изпълнени следните
условия:
1) директивата е призвана да предоставя права на физически лица;
2) нарушението е ясно изразено в случаите на лошо транспониране;
3) наличие на причинна връзка между нарушението на задължението
за транспониране и настъпилата вреда за индивида.
Освен това не е нужна вина на съответната държава-членка за
възникване на нейната отговорност. Достатъчно е да е изтекъл срокът за
транспониране на директивата. Въз основа на разпоредбата на чл. 220
ДЕО, на основните принципи на общностното право и на общите правни
принципи на държавите-членки, Съдът признава отговорността на
последните в случай на настъпили вреди от невъвеждане или лошо
транспониране на правото на ЕС в националната правна система, както и
при всяко нарушение на общностното право.
Според Европейския съд тази отговорност възниква независимо кой е
националният орган или институция, нарушил принципа за примата на
общностното право или причинил неизпълнението или лошото изпълнение
на задължението за транспониране. По отношение на наказателната
санкция, тя бива поемана от съответната държава- членка или на основата
на Договорите, или на регламентите, или като прилагане на задължението
си за сътрудничество.

Относно прекия ефект на директивите в случая беше очевидно, че
срокът за приемане на списъка е изтекъл, което се признаваше и от
самото правителство. Съгласно Решение С-166/97 държавата-членка не
може да оправдае пропускане на срокове за транспониране на
директивите въз основа на вътрешни практики и основания. Съответно
Европейският съд е възприел, че при закъснение за транспониране, то
приложими ще са пряко разпоредбите на самата директива, както е
постановено в С-118/94. Върховният административен съд не възприе
нито един от горните аргументи и подмина с пълно мълчание въпросите
за прилагането на европейското право.
Така първият сериозен тест за прилагане на европейското екологично
право от българския съд се оказа неуспешен. Трябва да се отчете като
добра практика, че въпреки негативното съдебно решение по-голяма част
от незаконосъобразностите бяха отстранени от самото правителство.
Благодарение на натиска на гражданското общество и адекватната намеса
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на европейските институции, в частност на Европейската комисия, бяха
преразгледани както редуцираният списък със зоните, така и
неоснователите „изключения“ и „заварени положения“, които
първоначалното решение на Министерски съвет узакони.

Всичко това не стана без системен отпор от страна на компетентните
държавни органи и в частност на Министерски съвет и МОСВ. За
пълното приемане на списъците по двете директиви бяха необходими
цели четири решения на Министерски съвет.

Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерски съвет за приемане на
списък от защитени зони за опазване на дивите птици и списък от
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна

Решение № 661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет за приемане на
списък от защитени зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна

Решение № 802 от 4.12.2007 г. на Министерски съвет за приемане на
списък от защитени зони за опазване на дивите птици и списък от
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна

Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерски съвет за изменение и
допълнение на Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерски съвет за
приемане на списък от защитени зони за опазване на дивите птици и
списък от защитени зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр. 21 от 9.03.2007 г.), Решение № 661 от
16.10.2007 г. на Министерски съвет за приемане на списък от защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
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(Обн. ДВ. бр. 85 от 23.10.2007 г.) и Решение № 802 от 04.12.2007 г. на
Министерски съвет за приемане на списък от защитени зони за опазване
на дивите птици и списък от защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.
Както вече посочихме, това нямаше да се случи без активната роля на
гражданския сектор, който сигнализира европейските институции да
предприемат адекватни мерки срещу решенията на българското
правителство. Както Европейската комисия, така и Европейският
парламент изиграха своята положителна роля в българската сага със
зоните по Натура 2000.
Със съжаление трябва да отбележим, че след първоначалното
приемане на зоните дискусията за Натура 2000 затихна. Това не трябва да
се допуска, тъй като процесът е многостепенен и гражданското общество
трябва да участва в него на всеки един етап. Много от негативните
тенденции от страна на държавните институции се запазиха въпреки
протестите и досега нанасят вреда на изграждането и функционирането
на националната екологична мрежа. Забавянето и неприлагането на
принципа на предварителна защита увреди и на места унищожи частично
вече приетите зони, което поставя въпроса за компенсирането на
нанесените щети. Съвсем друг е проблемът какво е качеството на
прилаганите научни критерии, особено по отношение на специфичните
защитени зони. Именно за това е важна реализацията на отделните
проекти, свързани с Натура 2000, чрез които структурите на гражданското
общество да поддържат обществения интерес към темата, като
същевременно служат и за коректив на действията на правителствените
институции.
Предстои да се постави и големият въпрос готов ли е българския съд
като последна вътрешна контролна инстанция да посрещне компетентно
предизвикателствата на европейското право.
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Черноморска мрежа на неправителствените организации
Варна 9000 п.к. 91, ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2
Тел.: +359 (52) 615 856
Факс: +359 (52) 602 047
Email: bsnn@bsnn.org
www.bsnn.org

„Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните
по Натура 2000 по черноморското крайбрежие“
Това издание е създадено с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Цялата
отговорност за съдържанието на изданието се носи от Черноморска мрежа
на неправителствените организации и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че това издание отразява официалното становище на ФМ на
ЕИП и Договарящия орган.

