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Уважаеми господин Белев, 

Бих искал да Ви благодаря за писмото от 5 декември 2017 г., адресирано до 

Eвропейския комисар по околна среда, морско дело и рибарство, г-н Кармену Вела 

на което ми бе възложено да отговоря. 

Вие информирате Европейската комисия за започването на обществени 

консултации относно изменение на Плана за управление на Национален парк 

„Пирин“/Място от мрежата Натура 2000 и споделяте Вашите притеснения, че 

изменението е „свързано с разрешаване урбанизацията на Зоната за туризъм в 

парка с цел строителство и разширение на ски писти, въжени линии и 

съпътстващата ги инфраструктура.“ Също така Вие посочвате следните 

„потенциални нарушения“ на правото на ЕС – Република България не е 

определила зоната BG0000209 „Пирин“ за специална защитена зона (СЗЗ) по 

Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 

(Директива за местообитанията, 92/43/ЕИО) в срок и че проектът за изменение на 

Плана за управление на Национален парк „Пирин“ не е бил подложен на оценка за 

съответствие по Директивата за местообитанията и на екологична оценка по 

Директивата относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда (2001/42/ЕО). 

 

Що се отнася до оценките по Директивата за местообитанията и Директивата 

относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда, следва да се отбележи, че държавите-членки са тези, които имат задължение 

да гарантират, че приетите мерки за опазване, както и плановете за управление 

осигуряват ефективна защита и управление на местата от Натура 2000. Държавите-

членки също така трябва да гарантират и че всеки план или дейност, които могат 

да засегнат тези места се подлагат на съответната оценка за въздействие в 

съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство; това се отнася и за 

всяко бъдещо изменение на планове с цел разширяване на туристическите 

дейности. 
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Правомощията на Европейската комисия, от друга страна, се подчиняват на 

принципа на субсидиарността, което означава, че тя може да се намесва само в 

случаите, за които има достатъчно доказателства за системно нарушение на 

законодателството на ЕС. Конкретната ситуация, за която ни информирате, а 

именно – започване на обществени консултации по проект за изменение на Плана 

за управление на Национален парк „Пирин“, не представлява нарушение и 

Комисията не може да предприеме действия срещу България на това основание. В 

тази връзка ние Ви благодарим за информацията, която предоставяте, но следва да 

Ви уведомя, че службите на Комисията не могат да се намесят на този етап.  

 

Въпреки това, приемаме предоставените от Вас документи за информация като Ви 

насърчаваме да вземете участие в обществените консултации. Това е най-

подходящото място да изразите всичките си съображения тъй като единствено 

националните компетентни органи могат да ги вземат предвид при изготвянето на 

финалния документ. 

 

Във всеки случай, ако Комисията установи наличие на нарушение, тя не би се 

поколебала за започне процедура за нарушение. Например, по отношение на 

класифицирането на BG0000209 „Пирин“ като СЗЗ следва да ви информирам, че 

Европейската комисия, по своя инициатива, е предприела хоризонтално 

разследване срещу всички държави-членки, които не са изпълнили задължението 

си по чл. 4 параграф 4 от Директивата за местообитанията и ще продължи да 

предприема подходящи действия в случай на продължаващо неизпълнение.  

 

 

 

 

       С уважение, 

      (e-signed) 

 

 Georges KREMLIS 
       

 

Подписан по електронен път на 21/12/2017 14:08 (UTC+01) съгласно член 4.2 („Валидност на електронните документи“) от Решение 2004/563 на Комисията


