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А чл.55 гарантира правото на здравословна и благо-
приятна околна среда и задължение да я опазваме.

Върховенство на закона
Борбата за опазване на околната среда най-напред е 
борба за върховенство на закона, както е посочено в 
чл.4, ал.1 от Конститцуията на Р България:

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество цели да даде насоки и да акцен-
тира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застра-
шаващи околната среда в България. В него споделяме практическия опит на природозащитни 
организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или 
НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ 
преработено и обновено издание.

Република България е правова държава.  
Тя се управлява според Конституцията  
и законите на страната.

Гражданите имат право на здравословна  
и благоприятна околна среда в съответствие  
с установените стандарти и нормативи.  
Те са длъжни да опазват околната среда.

Успешните гражданските кампании за опазване на 
околната среда се основават на познаване на еколо-
гичното законодателство и Конституцията. Затова в 
настоящия наръчник се разглеждат:

• Законът за опазване на околната среда (ЗООС);
• Законът за биологичното разнообразие (ЗБР);
• Законът за защитените територии (ЗЗТ);
• Законът за горите (ЗГ);
• Законът за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ);

• Законът за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
• Законът за пряко участие на гражданите в държав-
ната власт и местното самоуправление   
(ЗПУГДВМС);
• Закон за подземните богатства (ЗПБ); Законът за 
устройство на територията (ЗУТ);
• Административнопроцесуален кодекс (АПК).  

Наръчникът разглежда основни законови процедури за одобряване на проекти, планове, про-
грами или инвестиционни предложения и възможности за гражданско участие в тях. Законите 
обаче се променят. Текстовете в наръчника са актуални към септември 2020 г.

Как да използвате  
наръчника?
ГЛАВА 1 Стъпки на кампаниите по зелено застъпниче-
ство е подходяща за всички, сблъскващи се с борбата 
за опазване на природата за първи път. Разделът 
съдържа насоки за събиране на факти по конкретния 
случай, анализирането им и избиране на подходяща 
стратегия за действие. Събраните данни определят 
кои закони и процедури имат отношение към пробле-
ма.
ГЛАВИ 3 до 8 включително поясняват конкретен закон, 
процедурите, произтичащи от него, на кои етапи е въз-
можно гражданско участие и по какъв начин.

ГЛАВА 9 Закон за пряко участие на гражданите в дър-
жавната власт и местното самоуправление изброява 
възможностите за гражданско участие по въпроси, 
важни за местното население.
Глава 10 Административнопроцесуален кодекс раз-
глежда принципни положения в законодателството, 
приложими не само в областта на опазване на околна-
та среда.
Екипът, разработил настоящия наръчник, Ви пожелава 
успех! Ако имате въпроси или търсите експертна под-
крепа пишете ни:

• Асоциация на парковете в България: apb@parks.bg
• Сдружение за дива природа БАЛКАНИ: office@
balkani.org 

mailto:apb%40parks.bg?subject=
mailto:%20office%40balkani.org%20?subject=
mailto:%20office%40balkani.org%20?subject=
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ЗАКОНОВА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕТО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Гражданските инициативи за опазване на околната 
среда се определят най-често от законите, разгледани 
в следващите глави: 

1. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) /
ГЛАВА 3/ определя опазването на компонентите на 
околната среда (въздух, води, почва, земни недра, 
ландшафт, природни обекти, минерално разнообра-
зие, биоразнообразие). Урежда одобряването на 
проекти и инвестиционни предложения след про-
веждане на Оценка на въздействие върху околната 
среда (ОВОС) и одобрение на планове и програми 
след провеждане на Екологична оценка (ЕО). 

2. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) /ГЛА-
ВА 3/ въвежда в законодателството ни европейските 
директиви 92/43/ЕИО относно опазване на естествени-
те местообитания и дивата флора и фауна и 2009/147/
ЕИО относно опазването на дивите птици. Законът 
урежда опазването на биоразнообразието и защите-
ните зони в българската част на европейската приро-
дозащитна мрежа НАТУРА 2000. Наредба към закона 
определя процедура по оценка на съвместимостта 
(ОС) на планове, програми, проекти и инвестицион-
ни предложения (ИП) и тяхното въздействие върху 
НАТУРА 2000. Защитените зони са три категории в 
зависимост от обхвата на коя директива попадат – 
защитени зони за птиците; за местообитанията или и 
по двете директиви. 

3. Закон за защитените територии (ЗЗТ) /ГЛАВА 4/ е 
част от вътрешното законодателство и международ-
ни споразумения. Защитените територии по ЗЗТ, са 
различни от защитени зони от НАТУРА 2000, урежда-
ни от ЗБР. Има шест категории защитени територии: 
резерват; национален парк; природна забележител-
ност; поддържан резерват; природен парк; защитена 
местност. 

4. Закон за устройство на територията (ЗУТ) /ГЛАВА 
5/ урежда процедурите по разработване, одобряване 
и изпълнение на проекти за изграждане на строежи.  

5. Закон за горите (ЗГ) /ГЛАВА 6/ урежда човешката 
намеса в горите, освен за гори в резервати и нацио-
нални паркове, където важи ЗЗТ. 

6. Закон за подземните богатства (ЗПБ) /ГЛАВА 7/
урежда процедурите за проекти за добив на подзем-
ни богатства (метални и неметални полезни изкопа-
еми, нефт и природен газ, твърди горива, строителни 
материали и минни отпадъци).

7. Закон за отговорността за предотвратяване и от-
страняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) /ГЛАВА 8/
урежда отговорността за предотвратяване и отстра-
няване на екологични щети. 

8. Закон за пряко участие на гражданите в държав-
ната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) 
/ГЛАВА 9/ урежда възможностите за участие на 
граждани по въпроси, важни за местното население. 

9. Орхуска конвенция (Конвенция за достъп до 
информация, участие на обществеността в процеса 
на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда) е международен акт, 
приложим с приоритет спрямо националното законо-
дателство. Конвенцията цели граждани, организации 
и обществеността да са своевременно информирани 
за качеството на околната среда и да участват при 
формиране и осъществяване на политиката за опаз-
ването ѝ. Повече за конвенцията има в Ръководство-
то за прилагане. 

10. Закон за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ) /ГЛАВА 2/ урежда отношенията, свързани с 
правото на гражданите до достъп до информация. 

11. Административнопроцесуален кодекс (АПК)  
/ГЛАВА 10/ е кодифициран документ, даващ ком-
плексна уредба на административните производства 
в България.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/ACtext/Aarhus_Convention_full_bg.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/ACtext/Aarhus_Convention_full_bg.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/ACtext/Aarhus_Convention_full_bg.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/ACtext/Aarhus_Convention_full_bg.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf
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 1ГЛАВА

СТЪПКИ НА КАМПАНИИТЕ  
ПО ЗЕЛЕНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
Разработил Андрей Ралев, СДП БАЛКАНИ
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Кампаниите за застъпничество представляват серия 
от целеви действия, които група хора предприемат 
заедно в поддръжка на обществена кауза или тема. 
Кампаниите за зелено застъпничество целят получава-
не на подкрепа за природозащитни каузи и намиране 
на решение на даден екологичен проблем. Принципът, 
на който стъпва природозащитната работа, според 
опита на авторите на този наръчник, е този на обвър-
заност на опазването на околната среда с борбата за 
върховенство на закона. Най-често законите на Репу-
блика България дават основа за действие в обществен 

интерес, но проблемите възникват при спазването им. 
В зеленото застъпничество граждани се застъпваме 
за приложението на законите, използвайки основно 
инструментите, разяснени в отделните раздели на 
наръчника. 
Ако сме решили, като граждани или организация, че ще 
положим усилия по конкретен казус, който има отно-
шение към опазване на природата, ще преминем през 
следните стъпки:

1.
Проверка на 
основните факти 
по случая: Къде? 
Кога? Кой? Как? 
Защо? На какво 
основание?

5., 6., 7., 8., 9.
• Сътрудничество с институциите
• Убеждаване на вземащите решения
• Привличане на обществена подкрепа
• Уличен натиск
• Съдебни спорове

2.
Анализ  
на проблема  
и определяне  
на желания  
резултат

3.
Избор на най- 
добра стратегия  
на кампанията

10. 
Провеждане на 
референдум

4.
Анализ  
на заинтересова-
ните страни

11. 
Оценка на  
постигнатото от 
застъпническата 
кампания

Стъпка 1. Проверка на  
основните факти по случая
Преди да започнем действия по кампанията, трябва да 
си отговорим на въпросите къде, кога, кой, как, защо и 
на какво основание. Инструменти за идентифициране 
на проблема и събиране на документи са:

1. Въпросът „Къде?“ – информация за имота, в който 
установяваме събитието:
• Географска информационна система (ГИС) на 
Министерство на регионалното развитие и благоу-
стройството МРРБ

• Кадастрално-административна информационна 
система
• Портал за европейската природозащитна мрежа 
НАТУРА 2000 в България на МОСВ
• Карти на възстановената собственост – със запит-
ване на място в общинските служби по земеделие
• Горскостопански карти – чрез поделенията на 
Изпълнителната дирекция по горите (ИАГ) или ГИС 
платформи като тази на WWF България

http://gis.mrrb.government.bg/
http://gis.mrrb.government.bg/
http://gis.mrrb.government.bg/
https://kais.cadastre.bg/
https://kais.cadastre.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
https://gis.wwf.bg/
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2. Въпросът „Кога?“ – ако не знаем точно кога се е 
случило дадено събитие от свидетели, фотодокумен-
ти или по друг начин, използваме правата си по Зако-
на за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за 
да получим отговор на този въпрос (виж ГЛАВА 2).
3. Въпросът „Кой?“ – търсим информация за извър-
шителя – изпълнител на проект, собственик на имот– 
като използваме правата си по Закона за достъп  
до обществена информация (ЗДОИ) и правно-ин 
формационни системи – например www.ciela.net,  
www.zakonnik.bg, www.lakorda.com и www.apis.bg.
4. Въпросите „Как?“ и „Защо?“ – полезно е да 
допълним обстоятелствата по развитието на случая 
във времето с посещение на място или чрез търсач-
ките в интернет и правно-информационни системи. 
Проверяваме информация за мястото, географското 
наименование, извършителя, адреса, телефона, 

собственика и други. Допълнително можем да наме-
рим документи за казуси от историята на българска-
та природозащита в сайта „Архиви за природа“ на 
Асоциация на парковете в България.
5. Въпросът „На какво основание?“ – установяване 
на компетентните органи и приложимите в случая 
закони. В много от издадените документи се споме-
нава на основание на кои закони се издават. Основно 
ще използваме:
• Сайт на Регионална инспекция по околната среда 
и водите (РИОСВ) или Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ);
• Сайт на общината, на която се намира теренът;
• Сайт на собственика или стопанина;
• ЗДОИ.

Нагласяме  
екрана 

Натискаме  
Prt Scr 

Ctrl+v / Paste  
в word / paint

NB! 
Не трябва да забравяме да запазим (със съответните дати) всички значими документи, статии, връзки към Интер-
нет страници, снимки от екрана (print screen) и друга важна информация. По този начин ще имаме архив на случая, 
който можем лесно да покажем на нашите партньори. От друга страна, ще следим за подмяна на документи - една 
незаконна практика, която авторите на този Наръчник са установявали неведнъж дори при официални институ-
ции.

Стъпка 2. Анализ на  
проблема и определяне  
на желания резултат
Анализираме внимателно събраната информация, за 
да установим процедурите на кой закон трябва да при-
ложим. Законите, които имат връзка към кампаниите 
за зелено застъпничество, са разгледани подробно в
следващите глави на Наръчника: 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
• Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

• Закон за защитените територии (ЗЗТ);
• Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Закон за подземните богатства (ЗПБ);
• Закон за горите (ЗГ);
• Закон за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети(ЗОПОЕЩ).

1.  
2.  

3.  

http://www.ciela.net
http://www.zakonnik.bg
http://www.lakorda.com
http://www.apis.bg
https://www.ekoarhiv.parks.bg/
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След като се консултираме със законите, следва да 
определим желания резултат от нашата кампания. 
Желаният резултат е добре обмислено практическо 
предложение за разрешаване на проблема и отговаря 
на 3 критерия:

1. Законово приложим;
2. Реалистичен;
3. Приемлив за обществото, а не само желан от 
наша гледна точка.

Един пример за желан резултат от кампанията за опаз-
ване на Кресненския пролом е „построена автомаги-
страла Струма по трасе, което заобикаля Кресненския 
пролом и не уврежда природата и поминъка на местни-
те жители“.
Много е важно в тази стъпка да се определи и активна-
та група от хора, която ще води кампанията. Сам човек 
не може да оцени всички гледни точки и възможности 
на кампанията, но прекалено голяма група от хора пра-
ви трудно вземането на оперативни решения. Активна-
та група в идеалния случай е между 3 и 10 души, които 
са обединени от желания резултат. Независимо как се 
развива кампанията, активната група не може да бъде 
разбита отвън, защото хората имат вътрешното убеж-
дение, че искат да постигнат резултата на кампанията. 

NB!
Напишете в 2 странички ПОЗИЦИЯ НА КАМПАНИЯТА

• желан резултат от кампанията;
• резюме на проблема и съответните закони;
• ефекти от проблема;
• причини за проблема;
• предложения за решаване на проблема. 

Стъпка 3. Избор на 
най-добра стратегия  
на кампанията
След като вече сме определили желания резултат на 
кампанията и имаме активната група от хора, която да 
я води, трябва да изберем накъде да насочим усилията 
си. Трябва да разбием желания резултат на цели и да 
изберем стратегически подход за всяка цел.

В стъпки от 5 до 9 ще разгледаме петте подхода за зе-
лено застъпничество. Стратегията на нашата кампания 
може да включва един или няколко подхода. Кои от 
тях ще изберем зависи от желания резултат, условия-
та, в които живеем, ресурсите, с които разполагаме, и 
пречките, които трябва да превъзмогнем.

1. 2. 3.

4. 5.
Сътрудничество с инсти-
туциите - за конкретни 
действия или промени  
в политики.

Убеждаване на вземащи-
те решение - срещи  
за пряко убеждаване  
на политици и др.

Изграждане на обществе-
на подкрепа - ПР, работа 
с медии, социални мрежи 
и др.

Уличен натиск -  
директни акции,  
стачки, бойкоти и др.

Съдебни спорове -  
съдене на институциите  
в съдилищата.

5 ПОДХОДА ЗА ЗЕЛЕНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: 
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Тъй като много често не знаем предварително кой 
подход може да е успешен, е нужно да осигурим повече 
ресурси, за да се захванем с повече подходи едновре-
менно, като оценяваме периодично кампанията, за да 
видим къде имаме най-големи шансове за успех.
В Приложение 1.1. са разгледани три примера за избор 
на най-добра стратегия от практиката на авторите на 
този Наръчник.

Стъпка 4. Анализ на  
заинтересованите страни
Заинтересованите страни са хора или организации, 
които имат отношение към темата на кампанията или 
могат да ѝ повлияят. Анализът на заинтересованите 
страни е особено полезен при подходите: убеждаване 
на вземащите решение, изграждане на обществена 
подкрепа и уличен натиск. При сътрудничество с 
институциите и съдебни спорове могат да се постигнат 
резултати и без анализ на заинтересованите страни. 
В Приложение 1.2. предлагаме една проста схема за 
анализ на заинтересованите страни. 
След попълване на матрицата в таблица 1.2.2. в Прило-
жението имаме 5 опции да работим със заинтересова-
ните страни:

а. да убедим тези, които имат силно въздействие и 
са на наша страна, че казусът е важен за тях   
(увеличаване на заинтересоваността); 
б. да накараме тези, които имат силно въздействие, 
но са неутрални или леко против нас, да застанат на 
наша страна;
в. да създадем партньорства и общи действия с 
всички, които са на наша страна;
г. да увеличим въздействието на тези, които са на 
наша страна, но са със слабо въздействие (напр. 
местни хора);
д. да намалим въздействието на тези, които са мно-
го против нас и са със силно въздействие.

В повечето случаи не се занимаваме със заинтересова-
ни страни, които имат средно или малко въздействие 
и в същото време са много отрицателно, отрицателно 
или неутрално настроени към нашата позиция. Дори и 
да успеем да променим мнението им по казуса, малко е 
вероятно да помогнат за решаването му в наша полза.

Стъпка 5. Сътрудничество  
с институциите
Ако пречките за решаване на казуса са малки и има 
желание за сътрудничество от страна на институциите, 
нормално е да изберем този подход. При него можем 
да си спестим Стъпка 4. Анализ на заинтересованите 
страни. Например, когато има очевидна нелегална 
сеч и сме проверили, че на това място няма издадено 

разрешително за сеч, можем да се обърнем към Изпъл-
нителна агенция по горите (ИАГ) (виж ГЛАВА 6). Ако 
знаем, че експертите на ИАГ в съответния район ще си 
свършат съвестно работата, няма смисъл да протести-
раме или да вдигаме медиен шум. 
Друг пример от практиката на авторите на този На-
ръчник е решението на Министерство на земеделието 
и храните от 2016 година за запазване на над 100 000 
хектара вековни гори. Това решение, което е огромна 
стъпка за опазване на дивата природа в България, е 
резултат от години работа на неправителствени орга-
низации и учени с институциите, събиране на научни 
доказателства за нуждата от запазване на гори без сеч 
и участие в срещи. Сътрудничеството беше успешно и 
заради осигуряване на широка обществена подкрепа 
(Стъпка 7).

Стъпка 6. Убеждаване  
на взeмащите решения
Убеждаването на взeмащите решение или лобиране (от 
англ. “lobbying”) означава неформални разговори, на-
пример в коридорите на публичните институции, които 
целят конкретно решение от хората, които разполагат с 
правомощия за взeмане на решения (“decision-makers”). 
Убеждаването се извършва обикновено чрез срещи на 
живо или по-рядко по телефона.
Тъй като в резултат на лобирането човекът, с когото 
сме говорили (обектът), може да вземе важно решение, 
е нужно да планираме добре действията си преди, по 
време и след срещата. 
В Приложение 1.3. даваме някои препоръки за убежда-
ването преди, по време и след срещата.

Стъпка 7. Привличане  
на обществена подкрепа
За да се постигне обществена осъзнатост и чувстви-
телност в подкрепа на каузата, за която се застъпваме, 
е важно да успеем да привлечем хора и организации 
към кампанията, подкрепящи конкретното решение, 
което предлагаме. Както описахме в Стъпка 4. Анализ 
на заинтересованите страни, важно е много добре да 
обмислим към кои страни да насочим усилията си. 
Подкрепа можем да получим от конкретни организа-
ции или от широката общественост.

Коалиране с други организации
Добре е, в името на желания резултат, да си партнира-
ме с всички неправителствени организации (НПО) или 
други групи, които са много положително или положи-
телно настроени към  кампанията ни. Те по принцип 
могат да се интересуват от различни от нашите каузи, 
но в името на кампанията, лесно можем да ги привле-

https://www.actualno.com/society/zabranjavat-sechite-vyv-vekovni-gori-news_573195.html
https://www.actualno.com/society/zabranjavat-sechite-vyv-vekovni-gori-news_573195.html
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чем на наша страна. Често организации за граждански 
права, браншови организации или дори политически 
партии също могат да подкрепят конкретно природо-
защитно искане – например спазване на законовите 
процедури при разработка на планови документи.
За да определим към кого да се обърнем за подкрепа, 
трябва да имаме предвид, че партньорството има сми-
съл само ако са налични:

• Общ интерес на участниците;
• Намиране на роля в кампанията за различните 
участници;
• Използване на преимуществата на всеки участник;
• Непозволяване на един от участниците да доми-
нира;
• Изграждане на работещ механизъм за комуни-
кация и вземане на решения в рамките на самата 
коалиция.

Под коалиция разбираме както краткосрочни обеди-
нения за постигане на конкретен резултат – напри-
мер обединени действия за спиране на строеж по 
Черноморието, така и дългосрочно партньорство за 
разработване на политики и застъпничество за при-
лагането им – например Коалицията от неправител-
ствени организации и граждански групи „За да остане 
природа в България“. Коалицията включва не само 
неправителствени природозащитни организации, но и 
неформални граждански групи („Да спасим Иракли“), 
спортни федерации (Българска федерация по катерене 
и алпинизъм), туристически асоциации (Българска 
асоциация за алтернативен туризъм) и т.н.

Широка обществена подкрепа  
и разпознаваемост на каузата
За застъпничеството е важно кампанията да постиг-
не обществена осъзнатост за конкретния проблем и 
подкрепа за посланието ни и извън рамките на т. нар. 
активни граждани. Затова каузата трябва да е публич-
на, да се позовава на спазването на закона, да е раз-
познаваема като обществено значима и посланията ни 
ясно да отговарят на обществения интерес. Широката 
подкрепа може да гарантира необходимата чуваемост 
на исканията ни и показва силата ни пред политиците. 
Мандатът на управляващите е даден от обществото и 
именно неговата подкрепа в крайна сметка осигурява 
желания резултат на кампанията.
За да постигнем обществена подкрепа, работим за пуб-
лично осъзнаване на проблема и значимостта на кауза-
та ни чрез активна комуникация – т. нар. ПР (от англ. 
Public Relations, връзки с обществеността). Основна 
част на всеки ПР заема привличането на вниманието 
на журналистите с медийна кампания. Повече под-
робности за комуникационната част на една кампания 
са дадени в Приложение 1.4. Kомуникация и работа с 
медии.

Стъпка 8. Уличен натиск
Природозащитните кампании по цял свят често при-
бягват до протести, шествия, стачки, флаш-мобове (от 
англ. flash mob - моментна тълпа), окупации, бойкоти 
и други акции на гражданите за оказване на натиск 
върху компаниите и институциите. Авторите на този 
наръчник препоръчват използването само на мирни и 
неагресивни акции!
Уличният натиск може да бъде съществен елемент от 
стратегията на кампанията, но за съжаление, често 
представлява действия по „гасене на пожари“ – реак-
ции в последния момент на политически проблеми, 
които не дават достатъчно време за дългосрочна 
застъпническа кампания. Ако съществува непосред-
ствена опасност от унищожаване на природата, е 
важно бързо демонстриране на отношение и публич-
на подкрепа на обществени места. За да са успешни 
подобни реакции „на улицата“, те трябва да бъдат 
иновативни и/или да бъдат събрани достатъчно много 
съмишленици с цел осигуряване на по-голяма тежест 
на обществената позиция. 
Социалните мрежи са важен инструмент при такива 
публични събития – организацията на събития, във 
фейсбук например, е доказан инструмент за уличните 
протести. Но социалните мрежи не са достатъчни - 
много често онлайн възмущението и обсъждането 
на казуса в тях  и форуми действа като „отдушник“ на 
общественото недоволство, но не помага за отменяне 
на дадено спорно управленско решение.
Подкрепа за акциите може и следва да се търси сред 
най-различни лица и социални групи – бизнес среди и 
организации, партии и други, които споделят каузата 
ни. Популярните личности, които застават с името си 
зад дадена кауза, привличат и своите привърженици 
към нея. Въпреки че често съществуват спорове за 
„чистота“ на каузата и „яхване“ на протеста от партии, 
целта ни е да постигнем максимална публичност и 
общо действие с всички, които споделят конкретното 
ни послание. За да няма объркване и преплитане на 
интереси, от съществено значение е да се комуникира 
ясно посланието на протеста, което до голяма степен 
ще гарантира невъзможността каузата да бъде обърка-
на с чужди икономически или политически цели. 
Важно е да се знае, че съгласно разпоредбите на 
Закона за събранията, митингите и манифестациите 
(ЗСММ), организацията на улични акции с по-голям 
брой хора трябва да бъде предварително съгласувана 
с местната администрация. Колкото и това да е про-
блемно при спонтанна гражданска реакция и събиране 
в отговор на спешно развитие на даден случай, трябва 
да имаме предвид, че несъгласуваните събития могат 
да създадат проблеми за организаторите. В Прило-
жение 1.5. Организиране на улични акции сме дали 
практически препоръки как да организираме протести. 
В Приложение 1.6. Уведомление по Закона за събрани-
ята, митингите и манифестациите /ЗСММ/ прилагаме 
примерно уведомление за организиране на протест.

http://forthenature.org/
http://forthenature.org/
http://forthenature.org/
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NB!
Успешните протести трябва да са иновативни. Така те 
ще изненадат противниците ни и ще постигнат широк 
отзвук. През 2007 година блокирането на кръстовища 
в София беше нещо изненадващо, което спаси При-
роден парк „Странджа“. Тринадесет години по-късно 
същият тип протест се приема за нещо обикновено и 
по-трудно води до желаната промяна.

Стъпка 9. Съдебни  
спорове 
Ако институциите или компаниите нарушават даден 
закон и пречките за решаване на проблема са твърде 
големи, нямаме особен избор освен съдебния спор. 
Това означава да се обърнем към съда, който е ком-
петентен да отхвърли дадено решение, действие или 
бездействие на администрацията. При този подход 
можем да си спестим Стъпка 4. Анализ на заинтере-
сованите страни. В отделните глави на Наръчника ще 
разгледаме подробно тези възможности по различни-
те закони, както и сроковете за обжалване.
Пример за успешен съдебен спор е отмяна на решение-
то на министъра на околната среда и водите от 2017 
година за промяна в плана за управление на Национа-
лен парк „Пирин“, която да позволи ново строителство 
в парка. През 2019 година Върховният администрати-
вен съд окончателно се произнесе, че такава промяна 
не може да се одобри без екологична оценка и че 
решението на МОСВ нарушава Закона за защитените 
територии.
В българската практика този подход рядко дава ре-
зултат самостоятелно - нужно е да има уличен натиск 
и/или широка обществена подкрепа, за да спечелим 
случая. Когато общественото недоволство е доста-
тъчно силно, институциите често сами си отменят 
незаконосъобразните решения, преди да се наложи да 
чакаме съдът да се произнесе. Така например недо-
волството от издадени разрешения на РИОСВ Бургас 
за застрояването на плаж Иракли доведе до многого-
дишни съдебни спорове и протести до обявяване на 
строителството за незаконно и принудителни адми-
нистративни мерки за временна забрана на строител-
ството.

Стъпка 10. Провеждане  
на референдум
Референдумите са допитвания до населението, които 
в зависимост от активността и резултатите, могат 
да задължат властите да се съобразят с преоблада-
ващото мнение. При невъзможност да обжалваме 
и контролираме развитието на казуса по силата на 

нито един от законите, свързани с околната среда, 
можем да предприемем действия за провеждане на 
референдум на местно ниво. Няколко успешни при-
родозащитни кампании в България са приключили с 
местен референдум, при който жителите на дадена 
община се обявяват против даден проект, който може 
да създаде екологични проблеми. За да е успешен 
референдумът, е необходимо да се изпълнят правилно 
другите стъпки на една дългосрочна кампания. Трябва 
да сме се договорили с някои политически субекти да 
подкрепят предложение за референдум (Стъпка 6.), 
да сме сигурни, че по-голямата част от хората с право 
на глас са на наша страна (Стъпка 7.) и често да сме 
пробвали (неуспешно) да решим казуса по съдебен път 
(Стъпка 9.). 
Пример за успешен местен референдум е този в общи-
на Трън срещу изграждането на златна мина. 
По-подробно ще разгледаме възможностите за полз-
ване на референдум в ГЛАВА 9.

Стъпка 11. Оценка на  
постигнатото от застъп-
ническата кампания
Природозащитните кампании често са много динамич-
ни не само защото природата се променя постоянно, 
но и защото управляващите лесно си изменят мнение-
то и взимат изненадващи решения. Затова е нужно да 
оценяваме регулярно постигнатото (колко сме близо 
до желания резултат на кампанията) и кои стратеги-
чески подходи оказват най-добро влияние. Оценката 
на кампанията ни позволява да насочим в правилната 
посока ограничените ресурси, с които разполагаме. 
Нужно е да предвидим план Б при неуспех в някоя от 
междинните цели на кампанията.

NB!

Някои грешки, които да избягваме в кампаниите:
• неясни цели: не знаем какво искаме да постигнем;
• липса на стратегия: безцелни действия,  
прахосване на усилия;
• планиране на базата на вътрешна програма,  
а не на външните събития;
• послания, които не достигат до хората;
• слаб мониторинг и оценка, не се учим  
от предишните действия;
• липса на иновативни или добре изпитани  
действия;
• не успяваме да се фокусираме, захващаме  
се с прекалено много теми.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/16/3375899_vas_okonchatelno_otmeni_reshenieto_na_kabineta_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/16/3375899_vas_okonchatelno_otmeni_reshenieto_na_kabineta_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/16/3375899_vas_okonchatelno_otmeni_reshenieto_na_kabineta_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/16/3375899_vas_okonchatelno_otmeni_reshenieto_na_kabineta_za/
http://forthenature.org/cases/8
http://forthenature.org/cases/8
http://forthenature.org/cases/8
http://forthenature.org/cases/8
http://forthenature.org/cases/8
https://nova.bg/news/view/2017/06/12/184788/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0-93-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2017/06/12/184788/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0-93-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/
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Съвременните политики в България и Европейския 
съюз насърчават участието на гражданите по въпроси-
те, касаещи опазването на околната среда, и прозрач-
ността на съответните институции. Чл.41. на Конститу-
цията на Република България дава на всеки гражданин 
правото да търси, получава и разпространява инфор-
мация, в т.ч. от държавен орган или учреждение по въ-
проси, които представляват за него законен интерес. 
Според чл.17. на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) „всеки има право на достъп до наличната 
информация за околната среда, без да е необходимо 
да доказва конкретен интерес“. Това означава, че за 
разлика от друг вид информация, гражданите свобод-
но могат да упражняват правото да търсят и получават 
екологична информация, позовавайки се на ЗООС. 
Заявлението за достъп трябва да бъде разписано по 
реда на Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ). 

Търсене на информация за околната 
среда в интернет
Отговорните администрации за опазване на околната 
среда в България са:

1. Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) с неговите поделения: Изпълнителната аген-
ция за опазване на околната среда (ИАОС), регионал-
ните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), 
дирекциите на национални паркове (ДНП), басейно-
вите дирекции (БД) и др.; 
2. Министерството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ) с неговите подструктури: държавните 
предприятия (Югозападно, Северозападно, Южно-
централно, Северноцентрално, Югоизточно, Северо-
източно), регионалните дирекции по горите (РДГ), 
горските и ловни стопанства (ДГС, ДЛС), дирекции 
на природни паркове (ДПП) и др.;
3. Кметове;
4. Общински и областни администрации;
5. Други компетентни органи на изпълнителната 
власт, които събират и разполагат с информация за 
околната среда.

Всяка една от изброените структури, съгласно изисква-
нията на ЗДОИ, има интернет страница (Приложение 
2.1.). На тези страници институциите публикуват 
информация за околната среда, която е безплатна и об-
ществено достъпна. Екологичната информация може 
да се съдържа в различни документи:

• законодателство, политики, стратегии, междуна-
родни договори и конвенции;
• база данни за околната среда;
• информация за дейностите и/или мерките, вклю-
чително заповеди, решения, уведомления,   
доклади за прилагане на законодателството в 
областта на околната среда, планове и програми, 
които оказват или са в състояние да окажат въз-

действие върху компонентите на околната среда;
• процедури по оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), 
оценка за съвместимост (ОС) и др. 

Освен интернет страниците на компетентните органи, 
информация за околната среда може да бъде публику-
вана и тук:

• платформа за достъп до обществена информация, 
създадена и поддържана от Администрацията на 
Министерски съвет;
• портал за отворени данни, който е създаден и 
се поддържа от Държавната агенция „Електронно 
управление“. 

Получаване на информация за окол-
ната среда чрез заявление по ЗДОИ
Ако търсената информация не е публикувана онлайн, 
достъп до нея се осъществява чрез подаване на 
заявление по реда на Закона за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ). Законът позволява то да бъде 
електронно, писмено или устно, но с цел запитването 
да има доказателствена стойност и възможност за 
предприемане на бъдещи стъпки, трябва да го по-
дадем в писмен вид (независимо дали електронно, 
или на хартия). В заявлението изрично се посочва, че 
исканата информация касае околната среда, съгласно 
изискванията на чл. 26 на ЗООС. Заявление за достъп 
до обществена информация (Приложение 2.2.) съдър-
жа следните задължителни реквизити:

1. Получател на заявлението за достъп до общест-
вена информация, съдържащ информация за наиме-
нованието на органа, до когото се изпраща то и негов 
адрес;
2. Подател на заявлението за достъп до обществена 
информация, ако е физическо лице, задължител-
но посочва три имена и адрес за кореспонденция 
(пощенски или електронен адрес – по избор на 
подателя) и по желание може да бъде посочен и 
телефонен номер за връзка с подателя. Ако подате-
лят е юридическо лице, задължително се посочва 
наименованието на организацията и нейният адрес 
за кореспонденция.
3. В заявлението задължително се посочва пред-
почитаната форма за предоставяне на достъп до 
обществена информация. Предоставянето на инфор-
мация може да бъде под формата на: 
• преглед на информацията - оригинал или копие 
или чрез публичен общодостъпен регистър; 
• чрез устна справка; 
• копия на документи на материален носител; 
• копия на документи, предоставени по електронен 
път;
•  интернет адрес, където се съхраняват или са 
публикувани данните.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377
https://www.lex.bg/laws/ldoc/521957377
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135458102
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135458102
https://lex.bg/laws/ldoc/2134929408
https://lex.bg/laws/ldoc/2134929408
https://pitay.government.bg/PDoiExt/indexExt.jsf
https://data.egov.bg/
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4. Ако подателят на ЗДОИ е със зрителни увреж-
дания или увреждания на слухово-говорния апарат, 
формата на предоставяне на исканата информация 
може да отговаря на неговите комуникативни въз-
можности.

При подаване на заявлението на хартия, то трябва да 
бъде подписано от същото лице, което е посочено като 
подател, а ако е юридическо лице, се слага и печат. В 
случай че заявлението е подадено по електронен път, 
не се изисква подпис съгласно изискванията на Регла-
мент (ЕС) № 910/2014. 

Предоставянето на информация от институциите 
зависи и от ясното описание на исканата информация. 
В противен случай институциите могат да забавят пре-
доставянето на исканата информация, като изпратят 
писмо на заявителя, че искането е неточно и неясно. 
Срокът за поясняване на искането е 30-дневен, но ако 
заявителят не уточни исканата информация, заявле-
нието се оставя, без да се разгледа. 
При подаване на заявлението задължително трябва да 
се изисква входящ номер, който да се запази към пис-
мото, в случай че е на отделно листче. Входящ номер 
може да се поиска и при подаване на заявлението по 
електронен път, по телефона или по електронна поща.

е срокът, в който институциите са задължени да отговорят с мотивирано 
решение на регистрираното заявление. В някои случаи срокът може да се 
удължи с 10 дена (при информация в голямо количество) или с 14 дена (при 
искане на информация, която засяга интересите на трети лица). 

В мотивираното решение институциите обикновено 
предоставят исканата информация, но могат и да (се 
опитат да) откажат или ограничат достъпа до поиска-
ната информация. Ако в 30-дневен срок няма получено 
решение за достъп до информация, се приема, че е 
налице мълчалив отказ от запитаната институция. 

Обжалване на отказ за предоставяне  
на информация
Понякога институциите се опитват да си спестят труда 
по окомплектоване на исканата информация или дори 
да скрият важна за нас информация. Непредоставя-
нето на информация – с решение или без, може да се 
обжалва. Когато е получено решение, с което се отказ-
ва достъп до информация или частично се ограничава 
достъпа, се подава жалба чрез институцията, която не 
е предоставила поисканата информация до съответния 
административен съд в 14-дневен срок от получаване 
на решението (Приложение 2.3.) При национални инсти-
туции жалба се подава до Върховния административен  

 
съд (ВАС), при регионални институции (РИОСВ, Басей-
нова дирекция и т.н.) - до регионалния администрати-
вен съд на областта, където се намира седалището на 
институцията. 
При мълчалив отказ (30 дни) жалбата трябва да се по-
даде до 44-тия ден от подаване на искането за инфор-
мация. След обжалването съдът е възможно да отмени 
отказа на институцията да предостави информация. В 
този случай съдът ще задължи органа да предостави 
достъп до поисканата информация или да се произ-
несе наново по заявлението за достъп до обществена 
информация.
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3ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕ-
ДА (ЗООС) и ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР) – процедури  
с обществено участие по одобряване  
на планове и проекти  
Разработил Андрей Ковачев, СДП БАЛКАНИ
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В тази част ще разясним процедурите по провеждане 
на Екологична оценка (ЕО), Оценка за въздействие вър-
ху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост 
(ОС), и ще отговорим на следните въпроси:

• Кога и защо този раздел може да ни е полезен?
• Какво представляват процедурите по ЕО, ОВОС  
и ОС и какви етапи имат?
• Какво представляват експертните съвети към 
МОСВ и РИОСВ, защо и как да се включим в тях?
• Каква е схемата на обжалване - ако има крайно 
решение, с което не сме съгласни?
• Откъде да разберем и получим информация за 
процедурите по ЕО, ОВОС и ОС?
• Кои са институциите, които вземат решения („ком-
петентни органи”) – с кого си пишем, от кого   
искаме информация?
• Освен МОСВ и РИОСВ, кои други ведомства участ-
ват в тези решения – тяхното становище   
може ли да е важно за нашия случай?
• Какво да правим на всеки един от етапите на ЕО, 
ОВОС и/или ОС?
• Кога е нужно и къде може да се получи външна 
помощ?
• Какво е принудителна административна мярка 
(ПАМ)?
• Какво значи обжалване, кога се прави и как?
• Как се подават сигнали за нарушения извън раз-
глежданите процедури?

Кога и защо този  
раздел може да ни  
е полезен?
В тази глава се разяснява защо Законът за опазване на 
околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното раз-
нообразие (ЗБР) са съществени за решаване на еколо-
гични проблеми на местно ниво. Подробни юридически 
описания са дадени в Приложение 3.1.
Информацията тук може да ни е от полза при проект 
или план, който застрашава качеството на живота ни 
и/или на околната среда и ние имаме твърдото наме-
рение да предотвратим това. В повечето случаи става 
дума за нечия инициатива – проект или план, която 
изцяло пренебрегва както нуждите на хората, така и на 
природата и околната среда – и затова е необходимо 
нейното спиране.

Какво значи проект?
Проекти са всякакви планирани дейности като строи-
телство и изграждане на дадена сграда, провеждане 
на дейности на дадена територия или пък промяна/
разширение в дейностите на вече работещ обект 

(например предприятие). Обикновено в документите 
те се наричат „инвестиционно предложение”, „инвести-
ционно намерение” или „проект”. Пример за някои от 
често срещаните проекти, които причиняват проблеми 
на околната среда и събуждат недоволството на пряко 
засегнатите хора са:

• Открити и закрити мини, добив на пясък, предпри-
ятия за преработка – типичен пример е протестът на 
хората в Трън (проект за развитие на златна мина, 
събудил притесненията на хората в района заради 
потенциални замърсявания и спрян с помощта на 
местен референдум) или кампанията срещу волфра-
мова мина до Велинград (проект за изграждане на 
волфрамова мина, срещнал съпротивата на местния 
туристически и СПА бизнес в града и спрян след 
протести и отрицателно решение по ОВОС).
• Добив на газ или на нефт (напр. добив на шистов 
газ в Лудогорието).
• Всякакъв вид предприятия в близост или вътре в 
населените места, които водят до замърсяване – 
шум, миризма, въздух, тежкотоварен транспорт, 
натоварен трафик и т.н. (напр. предприятия за добив 
на биогаз до населени места).
• ВЕЦ-ове и язовири – в последните години хората, 
живеещи в планинските райони, усетиха послед-
ствията от безконтролното строителство на (малки) 
водноелектрически централи (ВЕЦ) и от десетките 
унищожени и обезводнени или блатясали реки.
• Пътища – напр. протест на жителите на Банкя сре-
щу строежа на магистрала “Люлин” във вододайната 
зона на минералните извори.
• Застрояване за туристически и други нужди – 
типични са протестите срещу строежите по морето 
(напр. Иракли, Корал, Странджа).
• Всякакви други проекти, непремислени от гледна 
точка на опазването на околната среда и нашето 
здраве.

Какво значи план и защо 
се различава от „проект”?
Плановете са основно 2 типа:

1. планове за устройство на една или друга терито-
рия; 
2. планове за развитие на дейност или сектор 
(т.н. секторни планове – планове за развитие на 
транспорта, за управление на горите, за развитие на 
енергетика).

Устройствените планове варират според вида си 
(общи, специализирани) и по територията, за която се 
отнасят. Всички така наречени „програми”, които се 
приемат по различни закони, по същество са планове – 
следователно за тях също се прилагат процедурите по 
ЕО и ОС.

https://www.facebook.com/groups/1560028817624677/
https://www.facebook.com/groups/1560028817624677/
https://www.facebook.com/zavelingrad/
https://www.facebook.com/zavelingrad/
http://forthenature.org/cases/45
http://forthenature.org/cases/45
http://forthenature.org/cases/37
http://forthenature.org/cases/37
https://news.bg/regions/obzhalvat-reshenieto-avtomagistrala-lyulin-da-minava-pokray-bankya-i-malo-buchino.html
https://news.bg/regions/obzhalvat-reshenieto-avtomagistrala-lyulin-da-minava-pokray-bankya-i-malo-buchino.html
http://forthenature.org/cases/8
http://forthenature.org/cases/44
http://forthenature.org/cases/10
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Как проекти и планове са 
свързани със законите в 
тази глава - ЗООС и ЗБР?
За да са законни проектите и плановете, е нужно те да 
бъдат съгласувани и одобрени по тези закони. Тоест да 
имат разрешение, издадено от компетентна държавна 
институция (орган). Това означава, че отговорната 
институция издава „решение” или „становище” (на юри-
дически език се използва „индивидуален администра-
тивен акт” - ИАА), с което или разрешава/съгласува/
одобрява проекта/плана, или не ги разрешава.
Българската конституция гарантира правото на всеки 
от нас на здравословна и благоприятна околна среда 
в съответствие с установените стандарти и нормати-
ви. Част от българското право е и международната 
Орхуска конвенция. Тя гарантира на всеки гражданин 
право на информация за околната среда, право да 
може да даде мнението си и ако се налага да обжалва 
всички решения, свързани с оценка на въздействието 
на планове и проекти върху околната среда. Реше-
нията за одобряване или неодобряване на проекти и 
планове са част от тези нормативи и са предназначени 
за постигането на тази цел на конституцията. Затова и 
всеки един от нас има право да участва в процедурите 
за издаване на такива решения, да получава инфор-
мация за това, какво се случва и какви документи 
се включват, и накрая, ако не е доволен от крайното 
решение – да го обжалва.
Процедурите, за които ще дадем информация тук, са 
общо три:

Оценка за въздействие върху окол-
ната среда (ОВОС)

• ОВОС е процедурата, през която преминават 
проектите. Чрез ОВОС се прави проверка по целия 
спектър от компоненти на околната среда – напр. 
атмосферен въздух, почви, води, отпадъци, биоло-
гично разнообразие. Проверява се дали проектът 
спазва или нарушава законово определените норми 
по тези компоненти. Тоест, ако даден проект е в 
нарушение на поне един закон, наредба или друг 
норматив по околна среда и човешко здраве – той е 
незаконен и би следвало да не бъде разрешаван. В 
България ОВОС-ите имат много проблеми: 
• Инвеститорът е този, който плаща, за да се напра-
ви ОВОС. Тоест оценката е зависима от   
инвеститора и често не е обективна и е вредна за 
хората.
• ОВОС само проверява дали това, което иска  
инвеститорът, е в съответствие със закона. Тоест не 
може да се избира по-добрият за хората вариант за
• постигане на целите на даден проект.

Но въпреки тези неща, ОВОС си остава силно средство 
за самозащита – срещу дейности, които застрашават 
нас или средата, в която живеем. Тук е важно да насо-
чим усилията си в това, да докажем (на властите, на 
съда и т.н.), че опасната дейност нарушава нормативни 
изисквания от сферата на опазване на околната среда 
и опазване на човешкото здраве. 

Екологична оценка (ЕО) 
При ЕО, както и при ОВОС, се прави комплексна оценка 
по всички компоненти на околната среда. Но ЕО касае 
само планове и програми. И тук, както и при ОВОС, 
се проверява дали планът противоречи на нормите 
за опазване на околната среда и човешкото здраве. Въ-
преки това ЕО дава по-големи възможности от ОВОС да 
се търси по-доброто решение, а не само законното.

• ЕО е вид стратегическа оценка, защото се прави 
за цели планове и програми. Целите на един план 
или програма са по-широкообхватни и стратегиче-
ски от тези на един проект. ЕО предоставя повече 
пространство на хората да предлагат алтернативи, 
отколкото ОВОС, макар че и при ОВОС формално има 
такава възможност. В процедурата по ЕО се търси 
по-добрият вариант за реализацията на инвести-
ционното намерение.
• ЕО се прави на съвсем начален етап, когато е 
по-вероятно да се промени посоката, избрана от 
властите или тези, които правят съответния план. 
Това е така, защото самите планове и програми 
предшестват отделните проекти. Често от тези 
планове после зависи какви проекти може да се 
разработват в бъдеще - напр. общият устройствен 
план на дадена територия определя какъв вид 
строителни проекти ще могат да се изграждат. ЕО се 
прави още в началото на разработване на плана или 
програмата. Това позволява на гражданите да дават 
предложения за алтернативи, чрез които планът или 
програмата да се адаптират, така че да не застраш-
ват здравето на хората и околната среда.

Оценка за съвместимост (ОС) 
Това е специфична процедура, доста по-сложна от 
ОВОС и ЕО, която касае както проекти, така и планове. 
Тоест ОС работи едновременно и на стратегическо 
ниво – планове, и на ниво отделни проекти. При ОС се 
оценява само въздействието върху зоните от НАТУРА 
2000 и нищо друго. Въпреки това тя е важна не само за 
хората, занимаващи се професионално с природозащи-
та и изследване на околната среда. ОС е инструмент, 
който помага за решаване на проблеми, свързани с 
качеството на живот и здравето на хората. Ако окол-
ната среда е замърсена, това се отразява директно и 
на нашия живот. Нормите за опазване на природата са 
много силни и вече има десетки случаи на местни хора, 
борещи се за решаване на тежък проблем с всякакви 
видове проекти и планове (мини, ВЕЦ, пътища), като 
разчитат на помощ от НАТУРА 2000.

https://parliament.bg/bg/const
https://www.moew.government.bg/bg/dostup-do-informaciya/orhuska-konvenciya/


1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Какво представляват про-
цедурите по ЕО, ОВОС и ОС 
и какви етапи имат?
И трите процедури имат общи основни етапи,  
в следния ред  

Уведомяване на ком-
петентното ведомство 
(МОСВ/РИОСВ) и на 
обществеността за 
плана/проекта;

Определяне процеду-
рите (дали има нужда 
от пълни оценки, или 
конкретният план/про-
ект въобще не попада в 
обхвата на оценката);

Определяне на обхвата/
съдържанието на бъде-
щия доклад по ЕО/ОВОС/
ОС;

Изготвяне на доклад 
по ЕО/ОВОС/ОС;

Консултация и/или 
обществено обсъжда-
не на доклада;

Вземане на решение 
(евентуално обжал-
ване);

Контрол по изпълне-
нието на мерките в 
решението.
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По-долу са дадени конкретните стъпки на всяка проце-
дура така, както е разписана в законите.

Екологична оценка (ЕО)
На всеки един от по-долу описаните етапи за приемане 
на решение по ЕО компетентното ведомство (МОСВ или 
РИОСВ) може да спре процедурата. С такова решение 
реално се спира и приемането на съответния план. За 
целта институцията издава специално решение, което 
се публикува на интернет страницата на ведомството. 
Основание за спиране на процедурата по ЕО е пряко 
противоречие на плана (недопустимост) спрямо дейст-
ващи нормативни или административни актове. Такива 
могат да бъдат режимите на защитените територии и 
защитените зони, плановете за управление на речни-
те басейни, действащи териториално-устройствени 
планове. Тук от съществено значение са становищата 
на органите, които отговарят за тях (от министерства 
до общини).

Освен отговорните институции, всеки гражданин може 
да сигнализира писмено и да поиска както произнася-
не от свързаната с норматива/акта институция, така 
и прекратяване на процедурата от МОСВ/РИОСВ. Ако 
неговият сигнал не бъде зачетен, впоследствие това 
може да е сериозен аргумент при обжалване на край-
ното решение. Ако реши, възложителят може да започ-
не отново процедурата по ЕО. В този случай, процесът 
започва отначало, но само ако частите в плана, които 
противоречат на закона, са премахнати.

ЕТАП 1. УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 
ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН

Възложителят на плана внася писмено описание какво 
ще представлява планът и представя задание за изра-
ботването му. Компетентният орган преценява каква 
процедура следва да се приложи и информира възло-
жителя. Вариантите са три:
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Планът не попада 
в обхвата на ЕО.

Планът попада в обхвата 
на ЕО, но трябва допълни-
телна информация, за да се 
направи преценка дали ЕО 
е нужна. 

Планът подлежи на 
задължителна ЕО. 1. 2. 3.

Процедурата по ЕО се прекратява, 
но е възможно планът да подлежи 
на ОВОС или ОС.)
 
Компетентният орган издава реше-
ние за прекратяване на процедура-
та. Решението може да се обжалва.

Компетентният орган не издава решение, 
а дава начало на процедурата. 

Хората могат да разберат за внесеното уведомление 
чрез информация, публикувана на интернет страницата 
на компетентния орган. Обикновено МОСВ и РИОСВ 
публикуват тези уведомления, въпреки че по закон 
не са длъжни. Компетентният орган се произнася до 
14 дни от момента, в който възложителят е внесъл 
уведомлението си.

ЕТАП 2. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО

Възложителят внася искане за преценка, в което 
включва допълнителна, по-подробна информация за 
плана. Компетентният орган трябва да се произнесе 
до 30 дни от момента, в който възложителят е внесъл 
искането си за преценка.
Този етап приключва с решение на компетентния орган 
дали да се прави ЕО, или не. Това решение може да се 
обжалва (виж Схема на обжалване).
ЕО е задължителна за всички планове, които включват 
проекти или дейности, подлежащи по закон на задъл-
жителен ОВОС. За всички останали планове решението 
дали е нужно да се проведе ЕО, се взима на основата 
на дълъг списък от критерии. Те включват всички 
компоненти на околната среда, но формулировката им 
е доста обща. Принципът е, че ако има риск или данни 
за такъв, по отношение на дори само един компонент 
(напр. чистота на въздуха, води), то ЕО е необходима.
На страницата на МОСВ/РИОСВ е задължително да 
се публикуват решенията. Институциите имат прак-
тиката да публикуват и самите искания и описателни 
документи, изпратени от възложителя. Решението се 
оповестява едновременно от РИОСВ/МОСВ (на таблото 
и сайта им) и от самия възложител (на неговата интер-
нет страница или по друг начин).

ЕТАП 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕ-
ТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕО

Ако МОСВ/РИОСВ постанови, че има нужда да се про-
веде ЕО, с решението си за преценка институцията за-
дава изисквания за обхвата на доклада за ЕО, (ако има 
такива). Отделно възложителят е длъжен да направи 
собствени консултации с ведомства и заинтересована-
та общественост. Няма отредена процедура за провеж-

дане на тези консултации и те могат да протекат по 
различни начини, в зависимост от инициативността и 
отвореността на възложителя. Какъвто и да е избра-
ният подход, всеки гражданин има право на достъп до 
цялата информация (документите по етапи 1 и 2), както 
и да внесе становище за обхвата и съдържанието на 
доклада. Възложителят, от своя страна, е длъжен да 
отрази това становище в специален документ за про-
ведените консултации (обикновено процесът е пред-
ставен като приложение към доклада за ЕО). Този етап 
се осъществява заедно с етап Изготвяне на доклад за 
ЕО и завършва със същото решение на компетентния 
орган.

ЕТАП 4. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕО

Изготвянето на доклада за ЕО е изцяло отговорност на 
възложителя. За целта той наема така наречените „не-
зависими експерти”. Впоследствие този доклад е ос-
нова за бъдещето решение на компетентния орган. Тъй 
като докладът се изработва от възложителя, той почти 
никога не е отрицателен. Нашата задача е да оборим 
или допълним с верни факти неверните констатации 
или пропуски в тези доклади. Този етап се провежда 
изцяло от възложителя и завършва с изготвянето на 
доклада за ЕО. Няма ясно дефинирани крайни срокове 
за завършване на този етап - но решението за преценка 
нуждата от ЕО (етап 2 и 3) е с 5-годишна давност.

ЕТАП 5. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С ОБ-
ЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И 
ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДАТ 
ЗАСЕГНАТИ ОТ ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА. ОБЩЕСТ-
ВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ.

Консултации се провеждат още на етап определяне на 
обхвата и съдържанието на доклада по ЕО (етап 3). Вто-
рият задължителен момент за консултации е при вече 
изготвен доклад за ЕО. На етап 4 (изготвяне на доклада 
за ЕО) няма предвидени задължителни консултации и 
такива може да има при добра воля на възложителя.
Консултациите по доклада започват със съобщение, 
което задължително се публикува на интернет страни-
цата на МОСВ/РИОСВ и се разпространява и от самия 
възложител на плана. В съобщението задължително се 
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посочва къде и по какъв начин можем да се запознаем 
с доклада.
Има няколко основни трудности по време на този етап. 
Възможно е докладът за ЕО да не е лесно достъпен. В 
повечето случаи възложителите публикуват планове 
и докладите към ЕО на своята интернет страница, 
което позволява улеснено копиране на информацията. 
Но има случаи, когато докладът е достъпен само на 
хартия на определен физически адрес. Възможно е да 
не можем да се сдобием с копие, а да си водим бележ-
ки по съдържанието. Законът не посочва изисквания 
в каква форма да се предостави достъп на обществе-
ността до доклада.
За провеждане на консултациите възложителят из-
готвя схема, която консултира с компетентния орган. 
В схемата се включват и предвидените начини за 
провеждане на консултации, и общественото обсъжда-
не. Възложителят е задължен да информира активно 
за публикуването на доклада само лицата, които той 
самият е посочил в схемата и тези, които са заявили 
своя правен интерес да участват в процедурата по ЕО 
по своя инициатива. Всички останали граждани трябва 
изрично да следят информацията на страниците на 
МОСВ/РИОСВ или да търсят контакт с възложителя и 
да заявят своя интерес максимално бързо или непо-
средствено след получаване на достъп до докумен-
тация по ЕО, за който и да е било етап - да изготви и 
изпрати и становището си към тази документация.
Така или иначе всеки гражданин има правото да се 
запознае с информацията в доклада за ЕО и да внесе 
своето писмено становище.
Важно е да знаем, че общественото обсъждане на 
доклада по ЕО не е задължително по закон. Такова се 
провежда в следните случаи:

• при добра воля от страна на възложителя (такава  
обикновено има само при наличие на обществен 
интерес);
• когато това се изисква по закона, по който се из-
готвя самият план (например Общите устройствени 
планове по ЗУТ);
• ако има 3 или повече становища с отрицателно 
мнение или предложени алтернативи на посочените 
в доклада за ЕО.

Общественото обсъждане се организира от възложи-
теля, като той задължително осигурява предварителен 
достъп до плана и доклада за ЕО. Но няма указания 
какъв е минималният срок, така че това зависи от 
решението на възложителя.
За общественото обсъждане се уведомяват задължи-
телно само вече заинтересованите страни, които са 
участвали досега в процеса. Дали възложителят ще 
уведоми други – зависи от него. 
Самите обществени обсъждания са отворени и всеки 
може да ги посети.

ЕТАП 6. ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНСУЛ-
ТАЦИИТЕ ПО ДОКЛАДА ЗА ЕО

Най-често становищата, получени от обществеността, 
се прилагат към доклада за ЕО заедно с протокол от 
общественото обсъждане, (ако е имало такова). Възло-
жителят е длъжен да даде справка на МОСВ/РИОСВ за 
постъпилите предложения - кои от тях са приети, кои 
не са и с какви мотиви. 
Ако в резултат на консултациите има предложения 
за значителни промени (алтернативи) или поставени 
въпроси, които имат нужда от изясняване в доклада 
по ЕО, то възложителят може да направи допълване на 
доклада за ЕО. Но не е длъжен и най-често въобще не 
взема предвид постъпилите становища. Ако станови-
щата от страна на заинтересовани страни не са отбеля-
зани в доклада за ЕО, в допълнение към доклада или в 
крайното становище по ЕО, издадено от МОСВ/РИОСВ, 
това може да се ползва като аргумент при обжалване-
то на крайното становище.
Тук е важно да разберем, че крайното решение се взи-
ма от МОСВ/РИОСВ, т.е. то може и ако е нужно следва 
да бъде различно от доклада по ЕО. Като граждани 
трябва да знаем, че МОСВ/РИОСВ няма как да твърдят, 
че не са знаели за дадено становище, когато са издава-
ли дадено решение. 

ЕТАП 7. ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕО

За да се издаде становище по ЕО от МОСВ/РИОСВ, въз-
ложителят внася искане до съответната институция, 
което е придружено от цялата документация – план, 
доклад по ЕО, резултатите от всички проведени кон-
султации с обществеността. Възложителят публикува 
информация за внесеното искане на интернет страни-
цата си или по друг начин, като задължително осигуря-
ва достъп до цялата документация.
Следва провеждане на обсъждане и вземане на реше-
ние от така наречените екологични експертни съвети 
(виж Експертни съвети).
Накрая следва самото решение на МОСВ/РИОСВ – 
нарича се „становище”. Становището е положително 
(съгласува), ако с изпълнението на плана не се наруша-
ва нормативната уредба по околна среда и опазване 
на човешкото здраве и обратното. То се оповестява и 
качва на интернет страницата на МОСВ/РИОСВ. Възло-
жителят също е длъжен да публикува становището на 
своята интернет страница или по друг начин, ако няма 
такава. Отделно всеки гражданин изрично заявил ин-
терес към решението, трябва да бъде писмено уведо-
мен за него. 
Това „становище” може да бъде обжалвано за незако-
носъобразност (виж Схема на обжалване).

ЕТАП 8 НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СТАНОВИ-
ЩЕТО ПО ЕО

Преди окончателното одобряване на плана компетент-
ният орган одобрява справка как е отразено решение-
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то и неговите мерки и условия в плана. 
Всяко становище по ЕО включва мерки и условия, кои-
то са задължителни за изпълнение. Те стават част от 
плана и ако не се изпълняват, то и планът не се изпъл-
нява законно.
Често, за да постигнем исканото от нас, не е нужно да 
се спира даден план, а само да се изпълнят определе-
ни условия, които да се прилагат на практика, а не да 
останат само на хартия.
Отговорна за контрола е институцията, издала стано-
вището - съответно МОСВ или РИОСВ. Ако РИОСВ не 
си изпълнява задълженията, МОСВ има правото да 
контролира действията/бездействията на РИОСВ.
Отговорната институция провежда текущ контрол вър-
ху спазването на решението по два начина:

• Изисква и разглежда регулярни доклади, подгот-
вени от възложителя, за приложение на мерките 
и условията от становището по ЕО. Колко често се 
подготвят тези доклади се определя в самото реше-
ние. Те не са публикуват, но информацията е публич-
на и може да бъде изискана по реда на Закона за 
достъп до обществена информация.
• Проверява сигнали от граждани за неспазване на 
решението по ЕО. При такова неспазване МОСВ/РИ-
ОСВ могат да прекратят прилагането на плана. Това 
са така наречените принудителни административни 
мерки (ПАМ) - виж Какво е ПАМ? или в Приложение 
3.1.

Ако имаме добре обоснован сигнал, а МОСВ/РИОСВ 
отказват да го вземат предвид, се подава сигнал за 
бездействие. Ако институцията, която отказва да си 
свърши работата, е РИОСВ, то тогава сигнализираме 
МОСВ. Ако компетентният орган е МОСВ, тогава изпра-
щаме сигнал до прокуратурата. В такъв сигнал обаче 
трябва да можем да обосновем настъпващите вредни 
последствия от това бездействие – закононарушения, 
финансови вреди, увреждане на околната среда над 
допустимото по закон и т.н.

Оценка за въздействие върху  
околната среда (ОВОС)
На всеки от описаните по-долу етапи за издаване на 
решение по ОВОС компетентното ведомство (МОСВ или 
РИОСВ) може да спре процедурата. МОСВ/РИОСВ изда-
ва специално решение, което се публикува на интернет 
страницата на институцията. Основание за спиране на 
процедурата е, ако проектът противоречи и е недопус-
тим по реда на действащите нормативни или админи-
стративни актове. Такива могат да бъдат режимите на 
защитените територии и защитените зони, плановете 
за управление на речните басейни, действащи терито-
риално-устройствени планове. Отделно, още на етап 
преценка за нуждата от провеждане на ОВОС, МОСВ/
РИОСВ активно пита съответната басейнова дирекция 
за това, дали проектът противоречи на режимите на 
плановете за управление на речните басейни и плано-

вете за управление на риска от наводнения. На етап 
преценка от съществено значение са и становищата на 
органите (от министерства до общини) за нуждата от 
подлагане на ОВОС на инвестиционното намерение. 
Всеки гражданин може да сигнализира (Приложе-
ние 3.6.) писмено и да поиска произнасяне както на 
свързаната с норматива или акта институция, така и да 
поиска прекратяване на процедурата от МОСВ/РИОСВ. 
Ако неговият сигнал не бъде зачетен от институциите, 
впоследствие това може да е сериозен аргумент при 
обжалване на крайното решение.

ЕТАП 1 УВЕДОМЯВАНЕ НА НАЙ-РАНЕН ЕТАП НА 
КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН И ХОРАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩ-
ИЯ ПРОЕКТ

Възложителят на проекта внася в МОСВ или РИОСВ 
писмена информация за проекта. Според закона това 
трябва да се случи на най-ранен етап.
МОСВ/РИОСВ преценява каква процедура по ОВОС 
следва да се приложи и информира възложителя. В 
14-дневен срок МОСВ/РИОСВ дава информация на 
възложителя дали проекта му:

1. подлежи задължително на ОВОС (проектите в 
приложение 1 на ЗООС);
2. подлежи на преценка за нуждата от ОВОС (проек-
тите в приложение 2 на ЗООС);
3. не попада в обхвата на ОВОС;
4. Във всеки от горните случаи проектът може да 
изисква съвместяване с други законови процедури 
като оценка за съвместимост с НАТУРА 2000, проце-
дури по Закона за подземните богатства, по издава-
не на комплексно разрешително и т.н.

При вариант 1) и 2) отговорната институция не издава 
крайно решение, а само издава писмо до възложителя, 
с което дава началото на процедурата.
Обществеността може да се информира за внесеното 
уведомление по следните начини:

• На интернет страницата на компетентния орган, 
въпреки че институцията по закон не е задължена 
да предостави документите, внесени от предложи-
теля, но има практика да го прави.
• На информационно табло в сградата на кметство-
то/общината и на интернет страницата на кмет  
ството/общината, ако има такава.
• Възложителят също се задължава да публикува 
уведомление на своята страница, както и в медиите.

ЕТАП 2 ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА  
ОТ ОВОС

Когато МОСВ/РИОСВ са определили, че е нужна про-
цедура да се прецени дали ОВОС е необходим, възло-
жителят внася по-подробно описание на проекта в 
МОСВ/РИОСВ. Ведомството е задължено да сложи тази 
информация на своята интернет страница. Заинтере-
сованите хора имат най-малко 14 дни от датата на пуб-
ликацията, за да се запознаят с информацията и при 
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желание да внесат становище. МОСВ/РИОСВ е длъжно 
да вземе предвид всяко едно становище, когато изда-
де своето решение.
Институцията, издала решението, задължително го 
консултира с Министерството на здравеопазването 
или съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). 
При необходимост МОСВ/РИОСВ изискват становища 
и от други специализирани ведомства като басейнови 
дирекции, дирекциите на национален парк или приро-
ден парк, община/район/кметство, научни институции/
организации и др. В случаите на проекти с голям риск 
от аварии консултации се провеждат и с Министерство 
на вътрешните работи, с Изпълнителна агенция по 
околна среда и със съответната община. 
Срокът за консултиране е 1 месец, като в някои случаи 
срокът може да бъде удължен с още до около 15 дни.
В решението, освен произнасяне по темата, се включ-
ват и допълнителни изисквания, например за съобра-
зяване с други процедури, ако ОВОС се съвместява 
с тях. Самото решение дали да има ОВОС, или не 
задължително се публикува на интернет страницата 
на МОСВ/РИОСВ. Също така решението се окачва за 14 
дни на таблото в съответното ведомство.
Тъй като това е крайно решение за този етап на проце-
дурата (административен акт), то може да се обжалва 
(виж Схема на обжалване).

ЕТАП 3 ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ; ОПРЕДЕ-
ЛЯНЕ НА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА 
ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Възложителят на проекта има отговорността и задъл-
жението да проведе консултациите с обществеността. 
Ако даден човек, група хора или организация са заяви-
ли своя правен интерес към инвестиционното намере-
ние, възложителят е длъжен да ги включи в консулта-
циите. В доклада по ОВОС възложителят е длъжен да 
коментира всички получени становища, като посочи 
кои предложения са приети, както и кои позиции са 
отхвърлени и защо. Резултатите от консултациите са 
част от доклада по ОВОС.
Освен запознаване с обхвата, съдържанието и форма-
та на доклада и подаване на становища, възможно е 
възложителят да направи срещи с екипа, който изготвя 
доклада по ОВОС, на които се канят и заинтересовани-
те страни. Допуска се подобни срещи да се провеждат 
и по инициатива на заинтересованата общественост.
На този етап се обсъжда обхватът на самия проект и 
на доклада по ОВОС по отношение на всички аспекти, 
а обществеността може да получи информация за 
проекта и да даде своите предложения – алтернативи, 
характеристики на проекта, начина за оценяване на 
въздействията и т.н.
Този етап няма фиксирани срокове и не завършва с 
решение на компетентния орган, а с негово съгласува-
телно писмо, което одобрява обхвата, съдържанието и 
формата на доклада.

ЕТАП 4 ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА  
ЗА ОВОС

Изготвянето на доклада за ОВОС е изцяло отговорност 
на възложителя. За целта той наема така наречените 
„независими експерти” Впоследствие този доклад е 
основа за бъдещето решение. Тъй като докладът се 
изработва от възложителя, той почти никога не е от-
рицателен. Нашата задача, в случай на необходимост, 
е да оборим или допълним с верни факти неверните 
констатации или пропуски в тези доклади.
Оценката на качеството на доклада за ОВОС се прави 
от МОСВ/РИОСВ. В случаите на проекти с голям риск от 
аварии се правят консултации с Изпълнителна агенция 
по околна среда, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на вътрешните работи, Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“, съответната 
община.
Процедурата в този етап е вътрешноведомствена и не 
позволява включването на граждани в нея. Писмото, 
с което компетентният орган информира възложителя 
за становището си, не е част от информацията, която 
се включва задължително, като приложение в доклада 
за ОВОС (възложителят все пак може по своя преценка 
да го включи). Но всеки един човек може да поиска 
чрез заявление за достъп до информация да се запоз-
нае с писмото за оценка на качеството на доклада при 
провеждане на общественото обсъждане.

 ЕТАП 5 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО  
ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

При ОВОС, за разлика от ЕО, задължително се провеж-
да обществено обсъждане. Най-малко 30 дни преди 
обсъждането докладът по ОВОС се публикува на интер-
нет страницата на МОСВ/РИОСВ заедно със съобщение 
за датата, часа и мястото на провеждане на обществе-
ното обсъждане. Докладът може да бъде прегледан и 
в съответните общини, а на информационните табла се 
слага обява за обсъждането. Обявата се публикува и в 
медиите.
Всеки може да внесе писмени становища по доклада 
за ОВОС (виж Приложение 3.2. и Приложение 3.3.) до 
датата на обсъждането, а понякога и до 7 дни след 
обсъждането. Удължаването на срока се определя на 
самото обсъждане. Становището се адресира до въз-
ложителя, но е добре да се изпрати копие и до МОСВ/
РИОСВ.
Самото обсъждане се води от възложителя, който е 
задължен да води и протокол. До 10 дни след обсъж-
дането възложителят прави писмени коментари по 
всички становища и заедно с протокола ги изпраща на 
компетентния орган и на всяка една засегната община 
или кметство – последните ги публикуват за общест-
вен достъп на интернет страницата на общината или по 
друг начин, (ако няма страница).
Като разгледат всички документи (доклада, протокола 
от обсъждането, внесени становища и коментарите на 
възложителя), МОСВ/РИОСВ могат да възложат допъл-
ване на доклада по ОВОС. В тези случаи се прави нова 
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оценка на качеството на доклада, която се подлага на 
ново обществено обсъждане.
ЕТАП 6 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС
В рамките на 45 дни след провеждане на общественото 
обсъждане МОСВ/РИОСВ издава решение по ОВОС, 
като проектът на решението се обсъжда от така наре-
чените екологични експертни съвети (виж Експертни 
съвети).
Проектът на решението се одобрява, ако не нарушава 
нормативната уредба по околна среда и опазване на 
човешкото здраве. Важни за одобрението са и станови-
щата на Министерство на здравеопазването/РЗИ и на 
ИАОС.
Решението се оповестява и качва на интернет стра-
ницата на МОСВ/РИОСВ. Отделно всеки гражданин, 
изрично заявил интерес към процедурата, трябва да 
бъде писмено уведомен за него.
Това решение може да бъде обжалвано за незаконосъ-
образност (виж Схема на обжалване, Приложение 3.4. и 
Приложение 3.5.).

Давността на решението на МОСВ/
РИОСВ. Ако дотогава проектът  
не е стартирал, срокът на действие 
на решението изтича.

ЕТАП 7 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛ-
НЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА И МЕРКИТЕ ОТ РЕШЕНИЕ-
ТО ПО ОВОС ИЛИ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
Всяко становище по ОВОС включва мерки и условия, 
които са задължителни за изпълнение. Те стават част 
от проекта и ако не се изпълняват, то и проектът не се 
изпълнява законно.
Често, за да постигнем исканото от нас, не е нужно да 
се спира даден проект, а само да се изпълнят опреде-
лени условия,които да се прилагат на практика, а не да 
останат само на хартия.
Контролът по изпълнение на решението се осъщест-
вява от институцията, издала решението - МОСВ или 
РИОСВ. Ако РИОСВ не си изпълнява задълженията, 
МОСВ има задължение да контролира действията/без-
действията на РИОСВ.
Отговорната институция провежда текущ контрол 
върху спазването на решението по 2 начина.

1. Изисква и разглежда регулярни доклади, подгот-
вени от възложителя, за приложение на мерките и 
условията от становището по ОВОС. Колко често се 
подготвят тези доклади се определя в самото реше-
ние. Те не са публикуват, но информацията е публич-

на и може да бъде изискана по Закона за достъп до 
информацията.
2. Проверява сигнали от граждани за неспазване на 
решението по ОВОС. При такова неспазване МОСВ/
РИОСВ могат да прекратят прилагането на плана. 
Това са така наречените принудителни администра-
тивни мерки (ПАМ) (виж Какво е ПАМ? или в Прило-
жение 3.1.)

Ако имаме добре обоснован сигнал, а МОСВ/РИОСВ 
отказват да го вземат предвид, се подава сигнал за 
бездействие. Ако институцията, която отказва да си 
свърши работата, е РИОСВ, то тогава изпращаме сигна-
ла до МОСВ. Ако компетентният орган е МОСВ, тогава 
изпращаме сигнал до прокуратурата. В такъв сигнал 
обаче трябва да можем да обосновем настъпващите 
вредни последствия от това бездействие – законона-
рушения, финансови вреди, увреждане на околната 
среда над допустимото по закон и т.н.

Оценка за съвместимост (ОС)
Оценката за съвместимост се извършва в следната 
последователност:

1. Уведомяване на компетентния орган от страна 
на възложителя на планове, програми, проекти или 
инвестиционни предложения;
2. Проверка за допустимост;
3. Преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони;
4. Оценка на степента на въздействие върху защите-
ните зони;
5. Оценка на качеството на доклада за степента на 
въздействие върху защитените зони;
6. Провеждане на консултации с обществеността;
7. Издаване на решение по ОС от компетентния 
орган;
8. Контрол по изпълнение на решението по ОС.

Ако за съответната програма, план, проект или инвес-
тиционно намерение се изисква провеждане на ОС, 
а същевременно се планира и ЕО или ОВОС, то двете 
процедури вървят заедно и се съвместяват, където 
е възможно. Тоест следва се процедурата по ЕО или 
ОВОС, но се спазват и специфичните правила за ОС. 
Например докладите за ОС задължително се публику-
ват на интернет страницата на МОСВ или РИОСВ като 
отделен документ (виж Приложение 4.1.)
За всички случаи, когато не се провежда ЕО или ОВОС 
за дадения проект, програма, план, инвестиционно 
намерение, се спазват само специфичните правила за 
ОС, както следва: 

ЕТАП 1 УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 
ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНОВЕ, ПРО-
ГРАМИ, ПРОЕКТИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ

Възложителят на проекта внася в МОСВ или РИОСВ 
писмена информация за проекта или плана си и какво 
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представлява той. Наредбата и законът не предвиждат 
да има задължително уведомяване на гражданите на 
този етап.

ЕТАП 2 ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

МОСВ/РИОСВ правят експертна преценка дали проек-
тът или планът не противоречат на режимите на съот-
ветната защитена зона според нейната заповед или 
план за управление, както и на режимите на защитени-
те територии, (ако попада в тях). С писмо до съответ-
ната басейнова дирекция се проверява дали проектът 
или планът не нарушават планове за управление на 
речните басейни и планове за управление на риска от 
наводнения. Ако проектът или планът противоречат 
на някое от горните, МОСВ/РИОСВ прекратява проце-
дурата и съгласуването на проекта/програмата, като 
информира възложителя за решението си.
И на този етап уведомяването на гражданите не е 
задължително.
На всеки следващ етап, ако МОСВ/РИОСВ установи, че 
проектът или планът не съответстват на други действа-
щи нормативни или административни актове, процеду-
рата се прекратява.

ЕТАП 3 ПРЕЦЕНКА ЗА ВЕРОЯТНАТА СТЕПЕН НА 
ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ 
ЗОНИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОС

На този етап МОСВ/РИОСВ прави предварителна оцен-
ка дали проектът или планът има вероятност да има 
значителни отрицателни въздействия върху защите-
ната зона (без значение дали попада вътре, или извън 
зоната/ите). Ако се предвиждат такива въздействия, 
то се решава да се прави пълна ОС, а ако няма вероят-
ност – компетентният орган решава да не се прави ОС 
на проекта или плана. 
Българското законодателство се отклонява от евро-
пейските разпоредби заради тълкуването на думич-
ката „значителни”. Според европейските изисквания 
всички възможни или/предполагаеми отрицателни 
въздействия върху местообитанията и видовете от 
НАТУРА 2000 са „значителни” - незначителни са само 
онези случаи, когато отрицателните въздействия 
не могат да засегнат въобще тези местообитания и 
видове. А българските закони дават тълкуване, което 
е неясно. Масово компетентните органи решават да не 
се прави ОС за планове и проекти, които имат очевид-
но отрицателно въздействие върху местообитанията 
и видовете от НАТУРА 2000 с мотива, че то нямало да 
бъде значително (без да е ясно какво значи това). На 
всичкото отгоре, за да не бъде въздействието „значи-
телно” предписват в тези решения и мерки за нама-
ляване на въздействията - а такива мерки може да са 
резултат само от пълна ОС. Тази практика на българ-
ските компетентни органи е голямо несъответствие с 
европейските изисквания и може да бъде използвана 
за обжалване на тези решения (крайното тълкуване 
на българския закон се дава от европейските норми 
и е добре всякога  да се позоваваме на тях, когато се 

тълкува родното българско законодателство).
Решенията на МОСВ/РИОСВ на този етап се качват 
задължително на интернет страницата им. Процеду-
рата от внасянето на първоначалното уведомление до 
издаване на решението в този етап отнема около 30 
дни. Решението подлежи на обжалване.
ЕТАП 4 ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ЕТАП 5. ОЦЕНКА НА 
КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ЗА СТЕПЕНТА НА  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
Този етап е изцяло в ръцете на възложителя. И тук се 
прави доклад за въздействията от така наречените 
„независими” експерти, които са наети от възложите-
ля.
На този етап няма задължителни консултации и пре-
доставяне на информация на хората. Възложителят по 
своя преценка може да консултира външни организа-
ции и хора. 
След изготвянето на доклада възложителят го внася в 
МОСВ/РИОСВ и отговорната институция се произнася 
за качеството на доклада по ОС. Ведомството има пра-
во да върне доклада за преработка, ако качеството не 
е задоволително. Възможно е няколко последователни 
пъти МОСВ/РИОСВ да оцени доклада като некачествен. 
Тогава цялата процедура се прекратява.
И на този етап няма изискване за публичност.

ЕТАП 6 ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ДОКЛАДА ПО ОС

Това е етап, до който се стига, когато МОСВ/РИОСВ са 
оценили доклада по ОС като качествен. Документът се 
качва на интернет страницата на МОСВ/РИОСВ. Всеки 
човек или организация има 30 дни от датата на публи-
куване да внесе свое писмено становище (виж Прило-
жение 3.2. и Приложение 3.3.), адресирано до отговор-
ното ведомство - МОСВ или РИОСВ. След изтичане на 
този срок МОСВ/РИОСВ предоставя всички становища 
на възложителя, който в 14-дневен срок коментира 
становищата. 
На този етап МОСВ/РИОСВ може да наеме свои експер-
ти да направят проверка на доклада, ако становищата, 
внесени по време на консултациите, дават различна 
информация от доклада по ОС на възложителя.
И накрая, на този етап МОСВ/РИОСВ може на теория да 
прекрати процедурата, ако прецени, че няма достатъч-
на информация за това какво е въздействието. Прак-
тически досега тази законова възможност не е била 
прилагана. 

ЕТАП 7 ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО  
ОС ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

В рамките на 30 дни след внасяне на коментарите от 
страна възложителя или след провеждане на допълни-
телни експертни оценки, възложени от компетентния 
орган, МОСВ/РИОСВ взима решение, чиято чернова се 
обсъжда преди това на експертен съвет (виж Експерт-
ни съвети).
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Проектът се одобрява, ако не уврежда предмета и це-
лите на засегнатите защитени зони и обратното. Важни 
за одобрението са и становищата на Министерство на 
здравеопазването/РЗИ и на ИАОС.
Решението се оповестява и качва задължително на 
интернет страницата на МОСВ/РИОСВ. Отделно всеки 
гражданин, изрично заявил интерес към процедурата, 
трябва да бъде писмено уведомен за него.
Това решение може да бъде обжалвано за незаконосъ-
образност в срок от 14 дни след датата на публикуване 
(виж Схема на обжалване, Приложение 3.4. и Приложе-
ние 3.5.).

ЕТАП 8 КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА РЕШЕНИЕТО ПО ОС

Всяко становище по ОС включва мерки и условия, 
които са задължителни за изпълнение. Те стават част 
от проекта и ако не се изпълняват, то и проектът не се 
изпълнява законно. Често, за да постигнем исканото 
от нас, не е нужно да се спира даден проект, а само в 
решението да се включат определени условия, които 
да се изпълняват на практика, а не да останат само на 
хартия.
Отговорна институция за прилагане на мерките в 
решението е тази, която е издала решението - МОСВ 
или РИОСВ. Ако РИОСВ не си изпълнява задълженията, 
МОСВ има задължение да контролира действията/без-
действията на РИОСВ.
Отговорната институция провежда текущ контрол вър-
ху спазването на решението чрез проверки на място 
или чрез проверка на документи. При неизпълнение 
на мерките и условията МОСВ/РИОСВ могат да налагат 
санкции и така наречените принудителни администра-
тивни мерки. (ПАМ) (виж Какво е ПАМ? или в Приложе-
ние 3.1.)
Ако имаме добре обоснован сигнал, а МОСВ/РИОСВ 
отказват да го вземат предвид, се подава сигнал за 
бездействие. Ако институцията, която отказва да си 
свърши работата, е РИОСВ, то тогава сигнализираме 
МОСВ. Ако компетентният орган е МОСВ, тогава изпра-
щаме сигнал до прокуратурата. В такъв сигнал обаче 
трябва да можем да обосновем настъпващите вредни 
последствия от това бездействие – закононарушения, 
финансови вреди, увреждане на околната среда над 
допустимото по закон и т.н.

Какво представляват 
експертните съвети към 
МОСВ и РИОСВ, защо и как 
да се включим в тях?
Преди издаване на решение по ОВОС, решение по ОС 
или становище по ЕО, компетентният орган провежда 
заседание на така наречените експертни съвети. При 

МОСВ това е Висшият екологичен експертен съвет 
(ВЕЕС). При РИОСВ това е съответният регионален 
Екологичен експертен съвет (РЕЕС).
Съветът одобрява или не чернова на самото решение, 
което после министърът или директорът на РИОСВ 
подписва. Членове на тези съвети са предимно 
представители на ведомствата, участвали в процеса. 
Принципните им решения са почти всякога предреше-
ни, а по време на заседанието на съвета се обсъждат 
само детайли от решението. В съветите може да има 
граждански представители (от неправителствени ор-
ганизации или индивидуални експерти), като не се знае 
доколко те защитават интересите на обществеността.
По време на заседанието на екологичните съвети се 
води протокол, с който гражданите могат да се запоз-
наят по реда на Закона за достъп до обществената 
информация. Протоколът може да се ползва като дока-
зателство при обжалване на крайното решение.
Гражданите могат да се включат като слушатели с пра-
во на мнение или даже с право на глас в заседанието 
на тези съвети, но само при изрично писмено поисква-
не и одобрение. Всякога е важно да се иска максимал-
ното - в случая да се иска от директора на РИОСВ или 
министъра включване с право на глас в съответния 
съвет. Друг вариант за гражданско участие в заседа-
нията на съвета е чрез осъществяване на контакт с 
гражданските представители, които членуват в съвета, 
и се потърси подкрепа за нашите аргументи, предложе-
ния и препоръки.

Откъде да получим  
информация за процеду-
рите по ЕО, ОВОС и ОС?
За да се ориентирате на кой етап на кое място може 
да намерите информация от съответната процедура 
по ЕО, ОВОС или ОС, вижте Етапи. Там е описано кога 
съответната институция или възложител имат задъл-
жение да публикуват информация и в какъв вид да е 
тя - електронна и/или на хартия. Тук даваме основни 
насоки как да подходим при търсенето на информация, 
касаеща процедурите по ЕО, ОВОС и ОС, и за какво да 
гледаме.

Датите на публикуване са важни, за да се провери дали 
всички срокове и задължения в рамките на процеду-
рата са спазени. Особено важно може да се окаже, ако 
информация въобще не е публикувана или е качена 
по-късно отколкото трябва. Тогава снимката на целия 
екран на компютъра (screenshot) е важна. Още по-
добре е да отидем при нотариус, който да направи ко-
пие от страницата в интернет и да завери съдържание-
то ѝ към съответната дата. Доказателствата, заверени 
от нотариус, имат много повече сила в съда.
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На интернет страниците  
на МОСВ/РИОСВ
На интернет страниците на МОСВ, както и на отделните 
РИОСВ има специални места, където се публикуват: 

1. Внесени документи за проекти и планове – така 
нареченото първоначално уведомяване на органите 
от страна на възложителите.
2. Уведомления от органа за последващи решения.

3. Обяви за обществени обсъждания и консултации 
по докладите по ОВОС, ЕО и ОС.
4. Текстове на решения, които са крайни за съотве-
тен етап от процедурата. 

Всяка интернет страница има различен дизайн, което 
затруднява търсенето. За ОВОС и ЕО търсим в раздел 
„превантивна дейност“. За ОС проверяваме в разде-
лите за „опазване на природата” и „биоразнообразие”. 
Сайтовете често се актуализират и е възможно стари 
линкове да не работят. В Приложение 2.1. сме подали 
актуалните връзки към този момент. 

При събирането на информация по даден казус за нас е 
важно да се сдобием както с копия от уведомленията, 
така и с копия от самите решения и документи (напри-
мер докладите по ЕО/ОВОС/ОС). Ако процедурата е в 
края си или по средата (примерно има доклад по ЕО/
ОВОС/ОС), търсим назад в архивите информацията и 
уведомленията по всички предишни етапи на тази про-
цедура за съответното инвестиционно намерение. По 
същия начин проверяваме дали напред няма следващ 
етап – примерно сме отворили първоначалното уве-
домление за стартиране на проекта или плана, а проце-
дурата вече е стигнала до готов доклад по ЕО/ОВОС/ОС 
и предстои обществено обсъждане или консултация.
Важно е да запазим копие на всички документи и 
уведомления от всички етапи на процедурата. Това 
действие може да отнеме време, но не бива да се отла-
га. Добра идея е да направим копие на самата интернет 
страница (скрийншот) – за да се вижда едновремен-
но датата, на която се прави копието, и оригиналния 
текст.
Често срещано затруднение е, че информацията в 
сайтовете на институциите е в неразбираем за неспе-
циалисти вид. Вместо да пише към какъв вид решения 
води дадена връзка на сайта, се цитират членове на 
наредби (напр. „решения по чл. 31, ал. 4”). В Приложе-

ние 3.1. има извадка и позоваване на повечето членове 
и алинеи. В www.lex.bg са публикувани наредбите за 
изготвяне на ЕО, ОВОС или ОС, както и съответните 
закони. Като се запознаем със съдържанието на 
конкретния член/алинея, проверяваме на кой етап от 
процедурата се намираме.

Друго препятствие е в страницата на съответната ин-
ституция да намерим раздела с етапа от процедурата, 
който ни интересува, и там да има списък с решения/
уведомления с номера и изходящи дати без информа-
ция за какво се отнасят (име на плана/проекта, къде е 
разположен, за какво се отнася). Като кликнем върху 
решението от конкретната дата, се отваря негово 
кратко описание и има възможност за сваляне на 
документа. Ако не знаем датата на търсеното реше-
ние, единственият начин да го открием, е да отворим 
страниците на всички решения една по една. Нека това 
да не ни плаши, а напротив да ни мотивира да намерим 
това, което търсим!

Регистър на МОСВ
Ако търсим процедура, която не започва сега, МОСВ 
поддържа единни регистри на всички ОВОС, ЕО и 
ОС, независимо коя институция (МОСВ или РИОСВ) е 

Информация за ЕО и ОВОС на сайта на РИОСВ София 
в раздел Превантивна дейност

Информация за ОС на сайта на РИОСВ София в раздел 
„Защита на природата“, подраздел „НАТУРА 2000“. 

https://www.lex.bg/
https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/registri/
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отговорна за процедурата. Този регистър е отделно от 
мястото на сайта на МОСВ за обявяване на уведомле-
ния и решения по конкретни процедури в ход, за които 
отговаря самото Министерство. Регистърът работи и 
като архив – там се качват всички най-важни докумен-
ти от различните етапи: документите, подавани от въз-
ложителя, решенията на органа, резултати и протоколи 
от обсъждания и консултации.
Регистърът се води и за текущи процедури, които 
още не са завършили, но обновяването на регистъра 
отнема време и е възможно процедурата да е в по-на-
преднал етап. За текущи процедури проверяваме сайта 
на отговорната институция. Така или иначе често е 
много важно да знаем дали и точно кога на страницата 
на органа е публикувана дадена информация. От това 
може да зависи дали процедурата е проведена зако-
носъобразно, или не.
Както и в отделните страници на МОСВ/РИОСВ, в регис-
търа също наименованията на решенията може да са 
неразбираеми и да цитират дадени закони и алинеи. 
Отново се обръщаме към www.lex.bg или към Приложе-
ние 2.1., в което е даден и линк към регистъра.

В сградата на МОСВ/РИОСВ  
или информационното табло  
в сайта на общината
Както МОСВ, така и РИОСВ имат информационни табла, 
където се закачат и стоят известно време информации 
за взетите решения по различни етапи от процедурите 
по ЕО/ОВОС/ОС. По същия начин някои от уведомления-
та и решенията се слагат за известно време на таблото 
на съответната община.
Ако видим съобщение, което е важно за нас, е нужно 
да го препишем или снимаме, записвайки датата на 
снимане. Проверяваме също така дали е възможно да 
вземем копие. Ако не можем, задължително записва-
ме име на проекта/плана, по кои членове е решението 
и какво е, кой номер е, от коя дата е (кога е закачено) 
и всички други детайли. Не разчитаме на паметта си, 
защото вида на решението се определя от цитираните 
членове и алинеи от закона и наредбата, които няма 
как да знаем наизуст. Впоследствие може да проверим 
за какво иде реч.

Интернет страницата на общината
Общините също са задължени по закон да публикуват 
на сайта си информация за някои от етапите на проце-
дурите. Подходът ни е същият, както при сайтовете на 
МОСВ/РИОСВ - сваляме пълната информация включи-
телно дати на публикуване и датата, на която ние сме 
отворили документите. 

В сградата на общината
Ако предстои обществено обсъждане по ОВОС, докла-
дът по ОВОС е достъпен в хартиен вид в сградата на 
общината. Имаме право не само да разгледаме докла-
да, но и да си записваме подробно всичко важно, както 
и да бъдат поискани копия на конкретни страници. 

Интернет страницата на възложите-
ля на плана и място, посочено  
от възложителя за запознаване  
с доклада по ЕО
В процедурите по ЕО ключова роля има възложителят. 
Ако се занимаваме с процедура по ЕО, веднага търсим 
интернет страницата на възложителя и/или друго мяс-
то, където той публикува информация. Документите от 
всички етапи са ни важни, но особено ключов е етапът 
на консултация на доклада по ЕО. Възложителят пуб-
ликува на страницата си къде и как се прави консул-
тацията и как може да получим достъп до доклада по 
ЕО. Ключово е да подадем становище на този етап, 
защото ако няма внесени поне 3 отрицателни позиции, 
провеждането на обществено обсъждане не е задъл-
жително.

Кои са компетентните  
органи/институциите,  
които взимат решения?
И за трите процедури - ЕО, ОВОС и ОС, отговорен орган 
е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 
Това е или самият министър, или директорите на регио-
налните инспекция по околна среда и води (РИОСВ). 
Тоест тук решенията се взимат от индивидуален орган 
и се подписват от конкретен човек, който впослед-
ствие носи отговорност.
Има 16 регионални инспекции в страната, чиито райони 
съвпадат горе-долу с границите на областите. Тук може 
да видите списък с всички РИОСВ и да видите коя 
инспекция отговаря за вашето населено място.
Коя институция води процедурата и взема оконча-
телното решение, може да разберем от официалните 
обяви или от медийни публикации. По-долу даваме 
основна информация как са разпределени отговорно-
стите на МОСВ и РИОСВ.

МОСВ взема решение за: 
• ЕО за плановете и програмите, които се одобряват 
от Народното събрание и от централните органи на 
изпълнителната власт - Министерски съвет, минис-
терства, агенции.

http://www.lex.bg
https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-po-okolna-sreda/
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• ЕО за планове и програми, попадащи на тери-
торията на повече от една РИОСВ, независимо че 
отговорните за одобрението институции са общин-
ски съвети или регионалните ведомства - областни, 
регионални поделения на централните органи. 
• ОВОС за проекти:

 - Планирани за изпълнение на територията на 
повече от една РИОСВ;
 - Попадащите в границите на резервати, нацио-

нални паркове и поддържани резервати;
 - В акваторията на река Дунав или Черно море;
 - Определени с решение на Министерски съвет 

като обекти с национално значение;
 - С трансгранично въздействие;
 - Планиращи изпълнението на експериментални 

дейности, които ще се правят до 2 години и не 
повече.

• ОС за проекти и планове, за които има съвместена 
процедура с ЕО или ОВОС и компетентен орган е  
МОСВ.
• ОС (самостоятелна процедура без ЕО или ОВОС) за  
проекти или планове, които:

 - попадат на територията на две или повече 
РИОСВ;
 - са в границите на резервати, национални пар-

кове и поддържани резервати;
 - се одобряват на национално равнище (Народ-

но събрание, Министерски съвет, министерства, 
агенции).

РИОСВ взема решение за:
 - ЕО за планове и програми, които попадат изця-

ло в територията на една РИОСВ и се одобряват 
от общински съвет или регионални институции 
(областни, регионални поделения на централните 
органи).
 - ОВОС за всички останали проекти, за които не 

е отговорно МОСВ, без разлика дали оценката 
е задължителна, или отговорният орган прави 
преценка за провеждането ѝ.
 - ОС за всички проекти и планове, които не са 

отговорност на МОСВ.

Освен МОСВ и РИОСВ, кои 
други ведомства участват 
в процедурите и тяхното 
становище може ли да е 
важно за кампанията?
При провеждането на каквато и да е оценка се вземат 
под внимание становищата на различни институции, 
които могат да окажат влияние върху крайното реше-
ние. Накратко ще изброим отговорните институции, 
като посочим на кой етап от процедурата се включват 
те и как може да са полезни в нашата кампания. Някои 
институции имат задължението да се произнесат в 
някои от процедурите, като в Етапи и в Приложение 3.1. 
сме дали повече информация. Препоръчваме да прове-
рите какво казват и самите закони и наредби.
Дори и конкретната институция да не е задължена да 
даде становище, ако е засегнат компонент от околна-
та среда, за който съответното ведомство отговаря, 
ангажираме този орган да даде своето мнение, ако 
то е обективно и в полза на нашата позиция. Такива 
компоненти могат да бъдат: земи, гори, въздух, води 
отпадъци, здравни аспекти, безопасност, териториал-
но устройство.

Басейнови дирекции
Те са поделение на МОСВ, което се занимава само с 
управлението на водите и с така наречените Планове 
за управление на речните басейни (ПУРБ). Функциони-
рат четири басейнови дирекции в Благоевград, Пло-
вдив, Плевен и Варна. Те са ключови още на най-ранен 
етап – когато се определя дали планът или проектът 
е допустим и дали не противоречи на плановете за 
управление на речните басейни.
Ако планът, проектът или програмата засягат дадено 
водно тяло (водоем, река или подземни води) с дейнос-
ти като вземане на води, връщане на води и др., задъл-
жително ангажираме отговорната басейнова дирек-
ция да даде становище. Когато има засегнато водно 
тяло, ролята на басейновите дирекции е ключова и на 
следващите етапи - за определяне обхвата на оценките 
и докладите, качеството им и самото решение. Техен 
представител задължително се включва в състава на 
експертните екологични съвети и участва в одобрява-
нето или не на крайното решение.

Изпълнителна агенция по околна 
среда (ИАОС)
Това е научното ведомство към МОСВ. Там се организи-
ра всяко едно наблюдение на чистотата на въздуха, на 
водите, на почвите, на състоянието на биоразнообра-
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зието. Техен представител задължително се включва 
в състава на експертните екологични съвети и участва 
в одобряването или не на крайното решение. Отдел-
но за всички проекти с опасност от аварии се прави 
задължително консултиране с ИАОС, когато се оценява 
качеството на съответния доклад по ОВОС.

Дирекции на национални и природни 
паркове
Те са съществени и се включват на всички етапи от 
една процедура, ако планът или проектът засягат те-
риторията на природен или национален парк. В такива 
случаи тяхната роля започва още на най-ранен етап – 
проверката дали планът/проектът е допустим към 
режимите на парка.

Министерството на здравеопазва-
нето (МЗ) или Регионална здравна 
инспекция (РЗИ)
МОСВ/РИОСВ се консултират със здравните органи на 
всички етапи. На начален етап МЗ/РЗИ дават мнение 
дали има нужда от ОВОС или ЕО, впоследствие се про-
изнасят за обхвата на докладите по ЕО/ОВОС и накрая 
за тяхното качество. Техен представител задължител-
но се включва в състава на експертните екологични 
съвети и участва в одобряването или не на крайното 
решение.

Община/район/кметство
Общините са важни за всеки етап от процедурата. Те 
не взимат решения по ЕО, ОВОС или ОС, но тяхното 
становище е важно и задължително на повечето етапи. 
Рядко се случва общинското ръководство да подкрепи 
възраженията на местните хора срещу даден план или 
проект. Но е добре това да се иска. Няма гаранция за 
успех, но подкрепа от общината за нашите аргументи 
ще ги направи по-видими и чуваеми.
В общините се организират обществените обсъждания 
на докладите по ОВОС (задължителни) и по ЕО (ако 
има такива). Техен представител също се включва в 
състава на експертните екологични съвети и участва в 
одобряването или не на крайното решение.

Други ведомства
Според вида на плана или проекта МОСВ/РИОСВ може 
да направи запитване до други ведомства на различни 
етапи. Някои от тях са:

• Министерство на земеделието, храните и горите  
(МЗХГ) – за всички случаи, когато земеделски   
земи са засегнати.
• Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ – за  
всички случаи, когато проектът/планът/програмата 

имат влияние върху гори и дивеч.
• Министерство на регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ), Главните архитекти на  
общините, Регионалните дирекциите за строителен 
контрол (РДНСК) – за общи и териториално-устрой-
ствени планове.
• Министерство на регионалното развитие и благо-
устройството (МРРБ) или Министерски съвет – за  
всички случаи на добив на инертни материали или  
други подземни богатства, както и за издаване на  
разрешения за проучване на такива. 
  

Какво и как да искаме, 
какво да правим на  
всеки един от етапите  
на ЕО, ОВОС и/или ОС?

Общи препоръки
Преди да схематизираме какво да правим на всеки 
етап, има няколко важни принципни неща.

1. Когато се занимаваме с даден случай, задължи-
телно заявяваме своя „правен интерес” към съответ-
ната процедура в първото си писмо до МОСВ/РИОСВ. 
Това се прави, като се напише накрая на писмото, че 
имаме интерес да бъдем уведомявани, да получим 
копия от всички документи и решения, касаещи про-
цедурата, да даваме становища. Подаваме трите си 
имена, (ако пишем от името на организация, нейното 
име – също), постоянния си адрес, (за да не даваме 
ЕГН) или Булстат за организация и задължително 
адрес за кореспонденция. Ако имаме принципни 
въпроси или неясноти какво предвижда законът, 
можем писмено да попитаме МОСВ/РИОСВ. Не само 
имаме право, но и институциите са длъжни да отго-
ворят, стриктно следвайки закона.
2. Необходимо е да сме уверени в правото си да 
заявим позиция по конкретен проблемен план или 
проект. Ако имаме въпроси или становище към про-
цедурите по ЕО/ОВОС/ОС, имаме право да ги заявим. 
Имаме право да поискаме информация и да дадем 
становище по всички аспекти - например „считам, че 
проектът ще замърси въздуха и не трябва да се раз-
решава.” Единствено не трябва да се отправят обиди 
или лични квалификации. По закон никой не може да 
ни обвини, че по този начин му нарушаваме бизнес 
правата, защото наше гражданско право и отговор-
ност е да живеем в чиста, запазена и здравословна 
околна среда. То се гарантира както от Орхуската 
конвенция, така и от Конституцията.
3. На всеки етап, без да се чака, се правят иска-
ния и за следващите етапи на процедурата (вижте 
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темите за описание на етапите на процедурите и за 
това какво да искаме на всеки етап). Нека да дадем 
пример. Пишем становище за това, че трябва да 
има ЕО/ОВОС/ОС в етапа за преценка на необходи-
мостта. Важно е още тук да заявим своите искания 
за обхвата на доклада. Препоръчително е даже да 
дадем предложения към крайното решение, по-
сочвайки неприемливи според нас въздействия на 
плана/проекта. И обратното – на всеки следващ етап 
внимателно гледаме какво сме писали досега и го 
използваме. Без това да ни ограничава да поставяме 
нови въпроси, ако имаме нужните аргументи.
4. Аргументите, които работят в процедурите по 
ЕО/ОВОС/ОС, са само тези, посочващи нарушения 
на екологичното законодателство. Тоест трябва да 
докажем, че планът/проектът пряко водят или има 
вероятност да доведат до нарушаване на някой от 
нормативите по околна среда. Затова тези процеду-
ри са предизвикателни за неспециалисти. Често има 
нужда от експертна помощ, за да се открият какви 
нарушения могат да се появят и с какви доказател-
ства (данни, научни публикации, други документи, 
научни становища) може да се подкрепят.
5. Компонентите на околната среда, които могат 
да бъдат засегнати във всяка една процедура по 
ЕО/ОВОС/ОС, и да са от помощ за нашия случай са: 
населението и човешкото здраве; природата, дивите 
растения и животни; въздухът; водата; почвата; шум 
или други лъчения; климатът; подземните богатства; 
ландшафтът; културното наследство; материалните 
активи.
6. За всеки от горните компоненти разглеждаме 
всички гледни точки и различните характеристики на 
възможните въздействия.
• Какъв е времевият обхват на плана/проекта/ 
програмата и какво ще бъде въздействието -  
краткосрочно или дългосрочно?
• На кой етап от проекта/плана/програмата ще се  
появи въздействието - при строителство/планиране, 
по време на експлоатация/реализация, по време на 
закриване?
• Каква е силата на въздействието? Как ще се изра-
зи в количествено отношение като площ или обем? 
Каква ще бъде качествената проява, т.е. Как ще се 
промени съответният компонент - например чисто-
тата на въздуха?
• Дали това въздействие се усилва от други въз-
действия, или действа самостоятелно? Например 
замърсяването на въздуха в котловина е по-силно. 
• Дали ако въздействието се прекрати, нещата ще 
се възстановят в рамките на нормите, или в състоя-
нието в което са били, преди планът/проектът/про-
грамата да влязат в сила? Например, ако вековна 
гора се изсече, за колко време ще се възстанови?

7. Когато започнем да работим по конкретен план 
или проект, подложен на ЕО/ОВОС/ОС, трябва да  
знаем какъв краен резултат искаме да получим.

• Искаме да се спре планът/проектът/програмата – 
трябват ни аргументи, че изпълнението му/ѝ наруша-
ва нормите за околната среда.
• Искаме да се отчете алтернатива, която не е взета 
под внимание – търсим аргументи, че само тази 
алтернатива помага да няма нарушения на нормите 
за околна среда, а всички други водят до такива 
нарушения.
• Искаме да се предвидят конкретни мерки за 
намаляване на въздействията на даден етап от 
развитието на плана/проекта/програмата, които ще 
помогнат за решаване на проблема – аргументите 
ни трябва да доказват, че без тези мерки се наруша-
ват съответните норми, а ако мерките се приложат, 
няма нарушения.

Препоръки за всеки етап на  
процедурата
Схематично тук представяме какво да искаме на всеки 
един от етапите, като спазваме изброените по-горе 
принципи. Тъй като етапите при трите вида процедури 
са сходни, описваме нещата схематично с общи препо-
ръки. Всеки следващ етап е по-сложен от предходния и 
може да се нуждаем от външна помощ. 

Етап на уведомяване, преценка  
дали е допустимо и каква процедура 
да се прави (дали да се прави пълна 
оценка по ЕО/ОВОС/ОС, или не  
е необходимо)
На този етап подаваме аргументи, че съответният 
план/проект задължително подлежи на ЕО/ОВОС/
ОС. Всяко съмнение за наличие на дадено негатив-
но въздействие, поради вида на плана/проекта или 
заради очаквано отрицателно въздействие, има място 
на този етап в нашето становище. Още тук е добре да 
има искания за обхвата на бъдещия доклад. Може да 
поискаме задължително да се направи оценка по кон-
кретна тема, да се включи специфичен специалист или 
методика за оценка, да се имат предвид дадени научни 
данни или публикации и едно от най-важните неща – 
да се оценят алтернативи. Ако открием, че планът/про-
ектът противоречи на действащи режими на защитена 
територия, на заповедта за обявяване или на плана за 
управление на защитена зона от НАТУРА 2000, на план 
за управление на речните басейни, на ОУП или ТУП, за-
дължително искаме прекратяване на процедурата. Ако 
становището ни касае и друга институция освен МОСВ/
РИОСВ, изпращаме го и до нея, като също заявяваме 
правен интерес.
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Етап на определяне обхвата на  
доклада по ЕО/ОВОС/ОС и ако има 
такива – консултации по време  
на изготвянето на този доклад
Тази процедура може да е по-затворена за гражданите, 
затова е нужно активно подаване на становища. На 
този етап основното е да се иска в съдържанието на 
бъдещия доклад по ЕО/ОВОС/ОС да се включат конкретни 
текстове/теми, които иначе не биха попаднали вътре. 
От една страна, може да поискаме да се оцени конкрет-
но въздействие - например подпочвена ерозия (т.нар. 
суфозия, заради която може земята буквално да про-
падне), причинена от добив на пясък. От друга страна, 
може да изискаме в доклада да се приложи конкретна 
методика за оценка, да се включат експерти в дадени 
области или да се вземат под внимание научни данни, 
без които докладът няма да е пълен.
Тук е моментът да поискаме алтернативи на плана/
проекта – дали по отношение на мястото, времето, на-
чина и технология на изграждане, или да се приложат 
алтернативни мерки за намаляване на въздействията. 
Алтернативите са ключов момент. Най-същественият 
ни аргумент е, че дадена алтернатива решава пробле-
ма и предотвратява нарушаването на екологичните 
норми.

Етап на обсъждане на доклада  
по ЕО/ОВОС/ОС
На този етап се нуждаем от научни доказателства. 
Аргументите ни са насочени към няколко основни 
аспекти, които са взаимосвързани.

• Въздействията на проекта/плана. Не е важно да 
се докаже с абсолютна сигурност, че дадено нещо 
ще се случи вследствие изпълнение на плана/
проекта. Достатъчно е да се покаже, че има риск 
от замърсяване/унищожаване/увреждане. Най-лес-
но приложим подход тук е да търсим сравнение с 
подобни проекти/планове и опасните последствия, 
възникнали от тяхното изпълнение. Да вземем за 
пример проект за строеж на мини ВЕЦ. Ако имаме 
информация, даже да не е научна, а свидетелство 
на риболовци, че в друг подобен случай рибата е 
изчезнала, веднага използваме тази информация. 
Разбира се, ако има и научна информация, добавяме 
и нея.
• Алтернативи по отношение място, технология/
начин, площ, време за осъществяване на плана/про-
екта. Този аспект е задължителен за коментиране 
на всички етапи. Най-съществено е да отговорим 
на въпроса, как дадена алтернатива помага да се 
избегнат отрицателните въздействия.

• Кумулативен ефект, тоест цялостното въз-
действие върху хората и природата при изпълне-
нието на няколко проекта/плана. Често и при трите 
вида оценки този ефект е или подценен, или други 
проекти/планове и тяхното въздействие въобще не 
са взети под внимание. Дори и тези проекти да са 
споменати в доклада, възможно е той да не отчита 
техните въздействия и как се комбинират с ефекта 
от този план/проект.
• Мерки за намаляване на въздействията. Ако в 
доклада по ЕО/ОВОС/ОС са изпуснати важни мерки 
или предложеното им приложение е неадекватно, 
коментираме и искаме те да бъдат включени/прило-
жени по-адекватно. Още по-добре е това да се иска 
още в етапа на обсъждане на обхвата на доклада.
• Спазване на процедурата и съобразяване с 
предходни входирани становища. Тук следим дали 
становищата, които сме изпратили до възложителя/
отговорната институция са взети под внимание. Но 
през цялото време се съобразяваме със сроковете. 
Становищата ги подаваме в писмен вид и си взима-
ме входящ номер независимо дали има, или няма 
обществено обсъждане. Винаги изпращаме станови-
щето както до МОСВ/РИОСВ, така и до възложителя.

При писмена консултация на доклад за ЕО е задължи-
телно да изпратим от различни хора или организации 
поне 3 отрицателни становища, за да се проведе 
обществено обсъждане. И задължително се включ-
ваме в обществените обсъждания на ОВОС или ЕО. 
На тях говорим бавно и подаваме аргументи, каквито 
сме включили в писменото си становище. След това 
искаме протокол от обсъждането или от общината, или 
в краен случай от РИОСВ/МОСВ.

Етап на издаване на решение/ 
становище по ЕО/ОВОС/ОС
Преди всичко се опитваме да осигурим участие на наш 
представител в състава на Експертните екологични 
съвети към РИОСВ или Висшия експертен екологичен 
съвет към МОСВ независимо дали с право на глас, или 
само като наблюдаващ.
Тук е мястото, ако се вземе неадекватно решение, да 
се обжалва. Възможно е да оспорим спазването на 
процедурите или да посочим, че има незачитане на 
закона, защото се нарушава природозащитното законо-
дателство. Може да обжалваме и заради двете. 
Важен момент е обжалването да е от заинтересовано 
лице - дали човек, засегнат от плана/проекта, или 
природозащитно НПО. По конституция всеки човек има 
право на здравословна и благоприятна околна среда и 
заинтересована страна, но това понякога не се зачита. 
Но засега няма случаи на незачитане на заинтересо-
ваността на природозащитните или екологични НПО — 
право, което се гарантира от международната Орхуска 
конвенция. 



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Глава 3 | 37

Друг важен момент е да спазим срока. В главата с ета-
пите на процедурите има кратки описания и варианти 
за обжалване. Дали ще пишем сами жалбата, дали ще 
имаме адвокат - от нас зависи да подадем адекватни 
аргументи, подкрепени с доказателства. Те могат да 
са писмени документи, научни публикации или наблю-
дения. Почти всякога се използват и становищата, 
внесени по време на консултациите и обществените 
обсъждания.
Често жалбите стъпват на твърде експертни аргумен-
ти. Един съдия не може да се произнесе пряко по тях. 
В такива случаи се иска назначаване на експертиза 
от вещо лице - когато обжалвате по съдебен път. И да 
формулирате ясно въпросите, на които то да отговори 
и да посочите на съда специалността на вещото лице 
или даже няколко институции, където може да се тър-
си такова, (ако е рядка специалност).

Етап на контрол върху решение/ 
становище по ЕО/ОВОС/ОС
На този етап, при вече влязло решение в сила, може 
да подаваме сигнали за неспазване на решението в 
частта с предписаните от доклада и решението по ЕО/
ОВОС/ОС мерки за намаляване на въздействията. Ако 
дадена мярка, налична в доклада по ЕО/ОВОС/ОС, не 
е попаднала в решението и това не е мотивирано в 
самото решение, то тя също следва да се спазва. Това 
че мярката не е отразена в решението, е техническа 
грешка - така казва европейският съд и нашите инсти-
туции следва да спазват тази разпоредба.
Освен да подаваме сигнали, е важно да искаме учас-
тие при провеждане на проверките, да си изискваме 
всички протоколи и актове, следващи от проверките, и 
да ги коментираме. Контролът практически се прави от 
РИОСВ. Ако РИОСВ не си свърши работата както тряб-
ва, пак подаваме сигнал. Или адресирано отново до 
РИОСВ, или до МОСВ, което е задължено да контролира 
РИОСВ. Ако и двете институции се провалят да извър-
шат нужното, подаваме сигнал до прокуратурата.

Кога е нужно и къде може 
да се получи външна  
помощ?
От опит можем да кажем, че основният принцип за вся-
ка една кампания е „Помогни си сам, за да ти помогне 
и  Господ”. Няма кой да замести собствената воля за 
решаване на проблема. И все пак процедурите по ЕО, 
ОВОС и ОС не са прости.
В много случаи външната помощ е важна за успеха. На 
кои етапи и от каква помощ се нуждаем?

• В първите етапи, когато се определя дали да има 
ЕО/ОВОС/ОС, какъв да бъде обхватът и се обсъж-
да самия доклад, от най-голяма помощ биха били 

опитни еколози. С това популярно за обществото 
име обобщаваме всякакви видове специалисти — от 
експерти по самите процедури, до тесни професио-
налисти в дадена област — води, въздух, геолози, 
лесовъди, биолози, химици, различни инженери. 
Какъв точно специалист може да ни помогне, зависи 
от случая, с който сме се захванали.
• На етап обжалване освен еколози почти със сигур-
ност ще ни трябва помощ от адвокат или юрист.
• Ако имаме притеснения, че ще бъдем ударени от 
местната мафия, ще ни трябва помощ под формата 
на връзка с повече хора и организации, от чието 
име да излезем. Привличане на медиите към нашия 
казус може да ни даде някаква форма на публична 
защита.

Успешните кампании включват всички тези хора — 
местни, които да движат кампанията; експерти еколо-
зи, които да помогнат с научните данни; неправител-
ствени организации; юристи и адвокати.
Но къде и как да потърсим помощ при екологичен 
проблем. Даваме по ред от официалните места към 
неформалните такива и не претендираме за изчер-
пателност. Посочваме само някои по-важни места, 
където системно се занимават с подобни проблеми, но 
специалисти и юристи могат да се търсят навсякъде — 
трябват ни само находчивост и отдаденост.

• Към самите институции (МОСВ, РИОСВ, Басейнови 
дирекции, РЗИ, РДНСК и др.) се обръщаме, ако нещо 
не ни е ясно. Не се притесняваме, че не познаваме 
материята, а питаме свободно за разяснения. За 
информацията не се плащат такси, а това е част от 
работата на институциите. Може да попитаме за 
разясняване на дадена процедура или да попитаме 
как се определя чистотата на въздуха. Дори и да не 
сме адресирали въпроса си към правилната инсти-
туция, те са длъжни да прехвърлят питането към 
компетентния орган и да ни информират към кого 
са ни препратили. Ако не го направят, това е минус 
за тях, който може да се използва като коз в една 
кампания.
• Национален омбудсман. Може да изпратим сигнал 
до омбудсмана, защото органът разчита на екип от 
юристи, които могат да помогнат за нашия случай. 
Не една и две граждански групи са се обръщали към 
омбудсмана с надежда, че ще помогне, но резул-
татът рядко е повече от провеждане на среща. Все 
пак никога не се знае кога нашият случай може да 
привлече вниманието.
• Природозащитни организации. Тук са хората с 
най-много опит в подобни битки. За да успеем да 
намерим помощ, търсим  в интернет има ли органи-
зации, занимаващи се с нашия проблем или близък 
до него. Преценяваме ги по свършеното, а не по 
вестникарските статии. Почти всякога подобна 
помощ е чисто доброволна.

Тук ще ви дадем само ограничен списък от организа-
ции, вероятно най-опитните в процедурите по ЕО, ОВОС 
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и ОС (някои от тях са участвали и в издаването на този 
наръчник):

• Асоциация на парковете в България — опитни екс-
перти в теми като опазване на природа, защитени 
територии, НАТУРА 2000, гори, териториално устрой-
ство, води;
• Българска фондация биоразнообразие — изключи-
телно опитни в управление и опазване на защитени 
територии, НАТУРА 2000, опазване на природата;
• За Земята — организация с опит в много широк 
спектър - отпадъци, замърсяване на въздуха, земе-
делие, мини и добив на полезни изкопаеми;
• WWF България — изключително опитни в опазване 
на природата, реките и горите;
• СДП БАЛКАНИ — организация, опитна най-вече в 
природозащитата, и може да бъде особено полезна 
в темите за НАТУРА 2000;
• Рибарски клуб БАЛКАНКА — тук може да се наме-
ри помощ по всякакви въпроси за опазване на реки 
и особено много за проблема с малките ВЕЦ-ове;
• Юридическа помощ. Това е болезнен въпрос, за-
щото адвокати, които да предлагат помощ про-боно 
(без пари), почти няма. А такива, които да имат опит 
в екологичните теми, вероятно са още по-малко. Но 
е сложно да водите обжалвания без адвокат. При 
всички случаи може да питате природозащитните 
организации по-горе за връзка към опитни „зелени” 
адвокати.

Какво е ПАМ - принуди-
телни административни 
мерки?
МОСВ и РИОСВ могат да спират дадена дейност или да 
поискат възложителят на даден проект да предприеме 
определено действие. Това право на институциите е 
важно на етапа контролиране изпълнението на реше-
нията по ЕО/ОВОС/ОС.
Кога ПАМ има място в тези случаи:

• Ако е възникнал проблем в резултат на неизпълне-
ние на дадени мерки от решение по ЕО/ОВОС/ОС;
• Ако решението не е предвидило даден негативен 
ефект и има опасност от увреждане на околната 
среда;
• Ако е установено съществено нарушение в дадено 
решение (например при решение на РИОСВ — в такъв 
случай МОСВ има контролни функции върху това); 
• Ако се стига до увреждане или има съвсем непо-
средствена опасност от замърсяване/увреждане 
на околната среда, или от увреждане на здравето/
имуществото на хората.

МОСВ/РИОСВ освен да спрат действието на дадени 
решения, могат да подадат и административни жалби 

срещу тях. Става дума за решения, издадени след ста-
новището по ЕО/ОВОС/ОС, но които му противоречат. 
Това може да са решения за одобряване на устройстве-
ни планове, за разрешаване на конкретен строеж, за 
одобряване на горскостопански планове, за издаване 
на разрешения за води (ползване, заустване и т.н.) 
Тоест решения, които не са издадени от РИОСВ/МОСВ, 
но следва да се съобразят с предхождащото ги реше-
ние по ЕО/ОВОС/ОС. Ако решенията не се съобразяват 
със становището по ЕО/ОВОС/ОС и водят до опасност 
от увреждане на околната среда, РИОСВ/МОСВ може да 
приложи ПАМ.
Накрая тук следва да се каже, че ПАМ не са задължи-
телни. Тоест МОСВ или РИОСВ правят преценка дали да 
наложат ПАМ, или не. И все пак при наличие на дока-
зателства за някоя от причините да има ПАМ, те би 
трябвало да ги наложат. От страната на обикновения 
гражданин, важното е да искаме тази мярка винаги, 
когато има основание за това.

Какво значи обжалване, 
кога се прави и как?
Стигне ли се до обжалване, е добре да имате адвокат. 
Полезна информация по тази тема, която препоръч-
ваме да прочетете, сме събрали в Приложение 3.1. 
Там има подробни описания на важните процедурни и 
законови въпроси - за правото/заинтересоваността за 
обжалване, за срокове и др. В приложенията има и при-
мерни жалби, които можете да ползвате като модел. 
В частта, описваща етапите на всяка една процедура, 
сме дали информация на кои етапи може да се обжал-
ват решенията и пред кого. Тук обобщаваме някои 
важни моменти, за да не се изгубите в тази наистина 
сложна материя:

• Кога обжалваме? Когато има решение, от кое-
то сме недоволни, и за което имаме аргументи и 
доказателства, че то нарушава закона - дали заради 
лоша процедура, дали за неспазване на конкретна 
екологична норма.
• Какво обжалваме, тоест какво значи „решение”? 
Това е краен акт на съответния орган, от който про-
изтичат законови/правни последици. С решение по 
ЕО/ОВОС/ОС или се съгласува, или не се съгласува 
осъществяването на съответния план/проект. В тези 
процедури крайните решения, които могат да се 
обжалват, са следните:

 - решението за преценка дали да има ЕО/ОВОС/
ОС, когато преценява, че няма нужда от тези 
процедури;
 - решението/становището по ЕО/ОВОС/ОС, след 

като е проведена процедурата;
 - Всички решения за прекратяване/спиране на 

процедурата по ЕО/ОВОС/ОС, независимо от ета-
па, в който са взети.

https://parks.bg/
http://bbf.biodiversity.bg/
http://www.zazemiata.org/
https://www.wwf.bg/
http://balkani.org/
http://balkanka.bg/
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• Как обжалваме? Подаваме жалба на хартия до 
съответния орган, издал обжалваното решение, и си 
вземаме входящ номер. За целта може да използва-
ме  и поща с обратна разписка — но да не забравим 
да се обадим  в деловодството за входящия номер. 
Всякога правим собствено копие на всеки един до-
кумент и го пазим. Компетентният орган, издал об-
жалваното решение, има задължението да препрати 
жалбата или до съда, или до МОСВ, заедно с всички 
доказателства и документи. Жалбата трябва да е  
подписана от човек с посочени всички важни еле-
менти (ЕГН, лична карта, адрес) или от представител 
на дадена организация (с посочени име, Булстат, 
адрес, актуално състояние или регистрация в Аген-
цията по вписванията, какъв е представляващият 
организацията), или от адвоката, който предста-
влява човека или организацията и има съответното 
пълномощно. Жалбата следва да посочи всички 
доказателства, (ако трябва се прикрепват към нея 
или се внасят по време на първото заседание на 
съда), и искания на жалбоподателя. Добре е да се 
подготви от юрист, но ако нямаме такъв, използва-
ме приложенията.
• Кой може да обжалва? Когато става дума за реше-
ния по ЕО/ОВОС/ОС, всеки има право да обжалва —
тоест има правен интерес. Конституцията гарантира 
този правен интерес за всеки гражданин. За жалост, 
често това право не се познава добре от съдиите и 
може да е нужно да се аргументира този правен ин-
терес или даже да бъде отказан. По-сигурно е да се 
ползва екологично НПО. Орхуската конвенция защи-
тава това право за всички екологични граждански 
сдружения/неправителствени организации/НПО.
• Кога обжалваме? В общия случай можем да 
обжалваме в 14-дневен срок от оповестяването 
на решението на интернет страницата на МОСВ/
РИОСВ или в общината, като срокът започва да тече 
от най-ранната дата на публикуване на информа-
цията. В случаите, когато сме заявили писмено до 
МОСВ/РИОСВ правен интерес да получаваме всички 
документи и решения на даден адрес, срокът за 
обжалване започва да тече от датата, на която сме 
получили уведомлението (примерно дата на обра-
тната разписка).
• Пред кого и каква е процедурата на обжалване? 
Има два варианта - административно обжалване и 
обжалване пред съда.

Ако решението е издадено от РИОСВ, можем да обжал-
ваме по административен път пред МОСВ (виж Прило-
жение 3.4.). Ако не сме доволни от решението на МОСВ, 
можем да обжалваме пред съда, като 14-дневният 
срок започва да тече от датата, на която сме уведоме-
ни за решението на МОСВ.
Ако МОСВ е отменило съответното решение по ЕO/
ОВОС/ОС на РИОСВ, върнало е процедурата за ново 
разглеждане в РИОСВ или даже е отменило изцяло 
становището/решението (последното досега не се е 
случвало), се жали на две инстанции направо пред 

Върховния административен съд (ВАС). Но ако МОСВ е 
оставило решението на РИОСВ в сила, се отива на пър-
ва инстанция в съответния районен/областен админи-
стративен съд и на втора инстанция пред ВАС.
Ако не искаме да пускаме административна жалба, се 
обръщаме директно към областен административен 
съд на първа инстанция и пред Върховния администра-
тивен съд на втора инстанция (виж Приложение 3.5.). 
По-добре е обаче обжалването да е първо до МОСВ — 
там може експертите да са по-прецизни и да се вземе 
адекватно решение.
Когато становището/решението по ЕО е издадено от 
МОСВ, то може да се обжалва само пред Върховния 
административен съд на първа и втора инстанция (за 
решенията по ОВОС на т.н. Национални проекти обжал-
ването е само на една инстанция).

• Кой ни представлява пред съда? Това може да е:
 - лицето/човекът, разписал жалбата, (когато е от 

конкретен човек); 
 - човек, представляващ съответната организа-

ция (една организация може да се представлява 
от различни хора - зависи от устава ѝ);
 - упълномощен адвокат (адвокатското пълно-

мощно се прави лесно и не е нужен нотариус).
• Как протича едно административно дело? След 
внасяне на жалбата следва насрочване на дело, за 
което е нужно жалбоподателят да бъде уведомен 
лично и се получава специална призовка. На първо-
то заседание на съда се преглежда дали са призо-
вани редовно всички заинтересовани лица и жал-
боподателя, решава се дали жалбата отговаря на 
изискванията/дали е допустима, какви доказател-
ства още са нужни, дали да се иска допълнително 
доклад от вещи лица и има ли още заинтересовани 
страни, които не са били включени досега. На вто-
рото заседание се обсъжда жалбата по същество. 
Решението се обявява след последното заседание. 
Ако се окаже, че не всички са призовани както тряб-
ва, или че има други важни неща, например нужно е 
повече време за насрочена експертиза, заседанията 
се пренасочват за други дати. Всички, включени в 
делото, трябва да бъдат уведомени за решението.
• Струва ли пари едно дело? Да, ако се обжалва 
пред съда. За административно обжалване няма 
такси. Разходите по съдебно дело са свързани със 
заплащане на адвокат, такса за делото (не е висока 
все още), разходи за вещо лице, ако жалбоподателят 
е поискал такова. Ако делото се загуби от жалбо-
подателя, възможно е той да понесе разходите на 
МОСВ/РИОСВ за адвокати и вещи лица. Разходите 
може да възлязат от няколко десетки до някол-
ко стотин лева Има обаче и случаи на разходи от 
хиляди лева - един вид наказание да не се подават 
повече жалби. Всеки, жалещ пред съда, е нужно да 
има всичко това предвид.
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Какво е вещо лице? 
Когато нямаме категорични доказателства или те са 
твърде сложни и експертни за съда, може да поискаме 
експертиза от вещи лица. Въпросите за експертиза, 
поискана от жалещия, са негова отговорност и той под-
готвя искането. Освен това внася такса за всяка една 
експертиза. Ако делото бъде спечелено от жалбопода-
теля, сумата за експертизата се връща.

Как се подават сигнали 
за нарушения извън раз-
глежданите процедури?
Всеки гражданин на Р България, който забележи нару-
шение в областта на опазването на околната среда и 
не само, има право да подаде сигнал към съответния 
отговорен орган. Институциите са длъжни да разгле-
дат сигнала обективно и да предприемат действия 
спрямо задълженията си. Също така сигнализираната 
институция трябва да отговори на гражданина с инфор-
мация за предприетите действия. В случай че сигналът 
не е изпратен до компетентната институция, то тя е 
задължена да го препрати към компетентния орган.  
За съжаление последното често не се спазва. 

Сигнали могат да се подават с давност до 2 години. За 
по-стари нарушения сигналите не се разглеждат. При-
мери за граждански сигнали са: замърсявания, сечи, 
бракониерство, изхвърляне на отпадъци, строителство 
и т.н. Сигналите могат да бъдат писмени или устни, да 
бъдат подадени лично или чрез упълномощен предста-
вител, по телефон, факс или електронна поща. 
Сигналът НЕ може да е анонимен, като трябва да се 
подадат най-малкото имена на подателя и адрес за 
кореспонденция (имейл или пощенски адрес). Орга-
нът,  до който сме подали сигнал, е длъжен да издаде 
решение – или да го уважи, предписвайки определени 
действия, или да не го уважи. Институцията е длъжна 
да информира подателя на сигнала за издаденото ре-
шение в 3-дневен срок от неговото издаване. В случай 
че органът не е изпълнил свои изрични задължения,  
можем да се обърнем с жалба към административния 
съд, прокуратурата или и до двете (Приложение 3.7.). 
Повече информация за подаване на сигнали има в 
ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
от този наръчник.
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ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ) 
Разработил Тома Белев, АПБ4
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За разлика от Закона за опазване на околната среда 
и Закона за биологичното разнообразие, Законът за 
защитените територии (ЗЗТ) не представлява пряка 
транспозиция на норми и актове на Европейски съюз 
(Директиви). Той е част от вътрешното ни законода-
телство и международни споразумения, по-специално 
Конвенцията за опазване на дивата европейска флора 
и фауна и природните местообитания, по-известна 
като Бернската конвенция. ЗЗТ отговаря за опазването 
на биоразнообразието в защитените територии. Ако 
дадена защитена територия попада в рамките на за-
щитени зони по Закона за биологичното разнообразие 
(НАТУРА 2000), то тогава опазването на биоразнообра-
зието е подчинено на принципите в Директива 92/43/
ЕИО относно опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО 
относно опазването на дивите птици. Това е и част от 
смисъла на посочването на двете Директиви в ЗЗТ 
като релевантни към този закон актове. 
Участието на гражданите в процедурите по ЗЗТ е на 
следните нива:

• Възможност да предложим обявяване на защи-
тена територия от категориите резерват, природен 
резерват, защитена местност и природна забележи-
телност. Предложения за създаване на национални 
и природни паркове могат да отправят само минис-
терства и ведомства, общини и областни управите-
ли, научни и академични институти и обществени 
организации.
• Имаме възможност да участваме и в задължител-
ните обществените обсъждания на предложения за 
обявяване на национални и природни паркове, на 
резервати и поддържани резервати. При обявяване-
то на защитени местности и природни забележител-
ности провеждането на обществени обсъждания не 
е задължително.
• Гражданите, ако са собственици на имоти в обхва-
та на предложена за защита територия, имат право 
да участват в комисията за разглеждане на предло-
жението и да гласуват.
• Като граждани можем  да оспорим пред съда 
заповеди на министъра на околната среда и водите 
за обявяване, заличаване, увеличаване на площта, 
намаляване на площта, прекатегоризиране и проме-
ни в режима на разрешените дейности в защитените 
територии. Спорът се води по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК).
• Имаме право по реда на АПК да отправяме сигнал 
или предложение до министъра на околната среда и 
водите, свързани със защитените територии, вклю-
чително и относно спазването на техните режими.
• Имаме право, след съгласуване с министъра на 
околната среда и водите, да изработим или да въз-
ложим изработването на планове за управление на 
защитени територии, както и да му ги предложим за 
утвърждаване.

• Имаме право да участваме в задължителните 
обществени обсъждания на проекти за планове за 
управление на национални и природни паркове и 
поддържани резервати, като можем да отправяме, 
писмено или устно, становища, препоръки и бележ-
ки.
• Гражданите имаме право, по реда на АПК, да 
обжалваме пред Върховния административен съд 
(ВАС) решения на Министерски съвет за приемане 
на планове за управление на национални и природни 
паркове и всички заповеди на министъра на окол-
ната среда и водите за утвърждаване на планове за 
управление на защитени територии.
• Имаме право да участваме в задължителните 
публични обсъждания на изпълнението на плана за 
управление на националните и природни паркове, 
които се провеждат на всеки четири години.

Съгласуване на планове, 
програми, проекти  
и инвестиционни  
предложения (ИП) по реда 
на ЗЗТ
В настоящата точка ще бъде разгледана самостоятел-
ната процедура за съгласуване по ЗЗТ, а случаите, в 
които плановете, програмите, проектите и инвести-
ционните предложения попадат едновременно в обхва-
та на ЗЗТ и на ЗООС и ЗБР, са разгледани в Приложение 
4.1.

NB!
Съществена разлика между процедурите за съгласу-
ване на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения по реда на ЗЗТ, спрямо ЗООС и ЗБР, 
е че в ЗЗТ няма въведени критерии за преценка на 
въздействието, нито съществува подзаконов акт – 
наредба, уреждаща условията и реда на процедурите 
по съгласуване. Затова, при тази административна 
процедура, могат да бъдат приложими някои от общите 
разпоредби на производството по издаване на админи-
стративен акт по АПК (виж ГЛАВА 10).

Основанията за провеждане на процедура по ЗЗТ 
са посочени в чл. 13 от закона и § 7 от преходните и 
заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗЗТ. Собствени-
ците и ползвателите обхващат всички лица, които 
искат да извършват дадена дейност в защитената 
територия. Въпреки че в ЗЗТ няма изисквания тези 
лица да отговарят на определени условия, когато 
дейностите представляват план, програма, проект или 
инвестиционно предложение, възложителят следва да 
отговаря отново на изискванията на § 20 от допълните 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134445060
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134445060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
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разпоредби (ДР) на ЗООС. Компетентността на органа 
по процедурата се определя от чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ и За-
повед № РД-675/03.09.2014 г. на Министъра на околна-
та среда и водите, съгласно които МОСВ е компетентен 
орган за процедурата на съгласуване по ЗЗТ, когато 
за плана, програмата, проекта или инвестиционното 
предложение се изисква ОВОС/ЕО и/или ОС, а РИОСВ са 
компетентни в останалите случаи.
Както и при ЗООС, и ЗБР, административната проце-
дура по ЗЗТ стартира с подаване на уведомление към 
компетентния орган, което макар и да не е посочено 
изрично в ЗЗТ, следва от изискването на чл. 13, ал. 2 от 
същия, във връзка с чл. 25, ал. 1 от АПК. В ЗЗТ липсват 
конкретно посочени изисквания как действа органът, 
когато уведомлението е непълно и неотговарящо на из-
искванията на чл. 29, ал. 1 до ал. 4 от АПК, но той може 
да реагира съгласно правомощията, определени от чл. 
30 от АПК. Ако уведомлението е редовно или е кори-
гирано съобразно изискванията на посочените норми 
и такива, определени от компетентния орган, следва 
проверка за допустимост на заявената дейност.
Тя се извършва спрямо режимите на защитена терито-
рия, определени от ЗЗТ за всеки вид защитена терито-
рия в чл. 16 до чл. 24 от закона, спрямо заповедта за 
обявяване на защитената територия, спрямо плана за 
управление на тази територия, ако има такъв, съгласно 
чл. 13, ал. 1 от ЗЗТ, както и спрямо устройствените и 
технически планове и проекти, касаещи тази тери-
тория, и приети по силата на други закони. Когато 
заявената дейност е недопустима, органът следва 
да постанови акт, с който да откаже съгласуването/
одобряването ѝ. Този акт се нарича индивидуален 
административен акт (ИАА) и подлежи на обжалване 
по реда на АПК. Когато заявената дейност е допустима, 
органът следва да извърши преценка на въздействи-
ето, което макар да не е посочено изрично в закона, 
следва от целите на закона в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗЗТ. На този етап органът притежава изключително 
широка преценка за вероятните въздействия върху 
елементите на защитената територия, защото липсват 
критерии за такава преценка. Ако заявените дейности 
са допустими и органът е преценил, че няма да увредят 
защитената територия, той следва да постанови акт, с 
който да съгласува тези дейности.
Срокът за приключване на административното произ-
водство е 14 дни от уведомлението на възложителя 
към органа, съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК. Изключения 
представляват случаите, в които се налага събиране на 
допълнителна информация. Тогава  се следват общи-
те разпоредби на административно производство по 
АПК. Актът за съгласуване няма посочено обозначение 
в закона. Обикновено това е уведомление или писмо 
до възложителя.  Този акт представлява властниче-
ско волеизявление на оправомощен по закон орган, с 
което се разрешават окончателно дейности в конте-
кста на целите на ЗЗТ, и с което се създават права и 
задължения, и могат да се засегнат права и законни 
интереси на трети лица. Поради тази причина, актът за 
съгласуване по ЗЗТ представлява ИАА, подлежащ на 

обжалване по реда на АПК.
В ЗЗТ няма изисквания този акт да се оповестява 
пред широката общественост. Последното ни създава 
затруднения  да се информираме и да реагираме свое-
временно. Все пак  можем  да изискаме решението по 
реда на Закона за достъп до обществена информация 
(виж ГЛАВА 2), а по реда на АПК да подаваме жалби 
или сигнали (виж ГЛАВА 10).

Прекратяване на проце-
дурата за съгласуване по 
ЗЗТ
По този въпрос отново съществува разлика спрямо 
ЗООС и ЗБР, като в ЗЗТ няма посочен изричен случай на 
прекратяване на процедурата, както и как се извършва 
това. Поради тази причина по този въпрос са приложи-
ми общите разпоредби на АПК. Правни основания за 
прекратяване на процедурата са посочени в чл. 56 от 
АПК. Според него процедурата може да се прекрати по 
искане на възложителя при следните условия:

• когато писменото искане (уведомлението от въз-
ложителя) не е подписано, и при съмнение дали то 
изхожда от посочения в него гражданин или органи-
зация;
• след некоригиране на този недостатък от страна 
на възложителя, когато не са изпълнени изисква-
нията на органа за допълване на искането (уве-
домлението); 
• когато възложителят не е оправомощен да из-
вършва заявените дейности, съгласно изискванията 
на други закони (ЗУТ, ЗГ и др.).

Друг случай, в който органът следва да прекрати про-
изводството, е когато има неяснота относно степента 
на въздействие върху елементите на защитената 
територия, дори и заявената дейност да е допустима в 
контекста на целта на закона. Съгласно чл. 56, ал. 4 от 
АПК, актът за прекратяване на производството по ЗЗТ 
е ИАА, подлежащ на съдебен контрол по реда на глава 
десета от АПК.
Отново поради липса на изискване в ЗЗТ за публично 
оповестяване на този акт следва да се приложат стъп-
ките, валидни и за акта, с който заявените дейности се 
съгласуват по ЗЗТ.

NB!
Няма предвидено участие на заинтересованата об-
щественост при самостоятелна процедура по ЗЗТ, кое-
то според авторите на настоящия документ се явява 
нарушение на разпоредбите на Орхуската конвенция.
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Принудителни  
административни  
мерки по ЗЗТ
Принудителните административни мерки (ПАМ) по ЗЗТ, 
също както и по ЗООС и ЗБР, се прилагат по инициа-
тива на компетентния орган. ПАМ се прилагат с цел 
предотвратяване и преустановяване на нарушенията 
на закона и на вредните последици от тях. МОСВ е 
органът, който спира разпорежданията (решения, запо-
веди и всички други актове) на централни ведомства 
(министерства, държавни агенции и комисии), които са 
в нарушение на ЗЗТ, както и реализацията на устрой-
ствени и технически планове и проекти, утвърдени в 
нарушение на закона. РИОСВ е компетентен орган за 
всички останали случаи. Заповедта за прилагане на 
ПАМ представлява индивидуален административен 
акт, подлежащ на обжалване по реда на АПК.
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5ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО  
НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) 
Разработил Тома Белев, АПБ
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Проектите, свързани с изграждането на строежи, 
се разработват, одобряват и изпълняват по реда на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно 
§ 5, т. 38 от преходните и заключителни разпоредби 
на ЗУТ строежите представляват сгради, техническа 
инфраструктура, спортни съоръжения и др. Отделните 
категории строежи са изброени в чл. 137 от ЗУТ.
Инвестиционните проекти за строителство могат да 
водят до увреждане на околната среда както в резул-
тат на строително-монтажните дейности, така и чрез 
експлоатацията на изградените обекти (напр. фабрики, 
магистрали, спортни съоръжения и т.н.). Поради тази 
причина одобрението на инвестиционни проекти по 
ЗУТ се предхожда от устройственото планиране и 
задължителните съгласувателни процедури по други 
закони (напр. ЗООС, ЗБР, ЗЗТ, ЗВ, ЗОЗЗ, ЗГ). Целта на 
законодателството е да предотврати значително ув-
реждане на околната среда. Въпреки че строителните 
дейности водят до промени в околната среда, съгласу-
вателните процедури по ЗООС и ЗБР са задължителни 
само за планове и проекти, които могат съществено да 
увредят околната среда. Примери за такива щети са: 
силно замърсяване на водите и въздуха; унищожаване 
или увреждане на застрашени екосистеми; застроява-
нето на територии, обитавани от редки животински 
или растителни видове; прогонване на застрашени 
животински видове в резултат на повишено човешко 
присъствие и т.н.
Следователно, ако има активно гражданско участие и 
контрол в отделните етапи на планиране и съгласуване 
на инвестиционните проекти, вероятността за увреж-
дане на околната среда съществено намалява.

Основни възможности  
за гражданска реакция  
по ЗУТ
Настоящите разпоредби на ЗУТ не дават възможност 
на гражданското общество да вземе пряко отношение 
по даден проект. Член 131 и последващи членове от 
ЗУТ определят, че единствено собствениците на имота 
и част от съседите на проекта са заинтересовани стра-
ни при одобрението на инвестиционни проекти или 
съответните подробни устройствени планове.
 
NB!
По реда на ЗУТ гражданското общество може да участ-
ва единствено в обществени обсъждания на общите 
устройствени планове (ОУП) и техните екологични 
оценки (ЕО) и оценки за съвместимост (ОС) с целите на 
НАТУРА 2000. На практика при реализацията на строи-
телни проекти гражданското общество има законова 
възможност за пряко участие и съдебен контрол един-
ствено по отношение на съгласувателните решения, 
издадени от компетентните органи по околна среда по 
реда на ЗООС и ЗБР.

Въпреки ограниченията в националното законодател-
ство член 9 (3) от Орхуската конвенция във връзка с чл. 
5, ал. 4 от Конституцията на България дават на граж-
дани и организации право на достъп до правосъдие по 
отношение на разрешителните за строеж и одобрява-
нето на проекти и устройствени планове по ЗУТ, които 
нарушават екологичното законодателство. Това право 
е потвърдено с Решение на Комитета за съответствие 
с Орхуската конвенция от 28.09.2012 г. Според него, 
когато един проект или устройствен план е приет без 
съгласувателно решение по ЗООС или ЗБР, ако такова 
се е изисквало, то този проект или план подлежи на 
съдебен контрол от страна на гражданите и екологич-
ните организации.
С оглед горепосоченото, възможностите за граждан-
ско участие и контрол при реализацията на строителни 
проекти се свеждат до следното: 

Гражданско участие и контрол преди 
започване на строителството

• изготвяне и внасяне на становища (Приложение 
5.3.) до компетентните институции при обществени-
те обсъждания на екологичните доклади на проекти 
и устройствени планове, съгласно разпоредбите на 
ЗООС и ЗБР;
• съдебен контрол чрез изготвяне и внасяне на 
жалби (Приложение 5.1.) в съда или висшестоящ 
административен орган срещу съгласувателните 
решения, които се издават по реда на ЗООС и ЗБР;
• правен контрол относно законосъобразността на 
всички административни процедури по реда на ЗУТ, 
ЗООС, ЗБР, ЗЗТ, Закона за водите, Закона за опазване 
на земеделските земи, Закона за горите и Закона за 
концесиите, които имат отношение към одобрява-
нето на инвестиционните проекти и устройствените 
планове, и съответно сезиране на отговорните ин-
ституции (прокуратура, компетентните институции 
по съответните закони) при установени закононару-
шения.

NB!
Прокуратурата и компетентните институции се сезират 
чрез сигнали по реда на чл. 107 (4) от АПК (Приложение 
10.2.). Обосновката на сигналите зависи от специфика-
та на нарушените законови норми, като най-важната 
част на един сигнал е наличието на обективни и без-
условни доказателства (конкретно нарушени норми, 
копия от документи, публични справки и др.)
Компетентни органи
Компетентният орган, към който се отправят сигнали 
за нарушения по ЗУТ, е Дирекцията за национален 
строителен контрол (ДНСК) и нейните регионални 
поделения - РДНСК. 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904
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Разрешение за ползване 
от ДНСК за обекти от първа, 

втора и трета категория

Удостоверение за въвеждане 
в експлоатация от кмет/ 

областен управител/МРРБ

Разрешение за ползване  
на строежа

Разрешение за строеж 
издадено от кмет/областен 

управител/МРРБ

Разрешение 
за строеж

Одобрение на инвестиционния 
проект от кмет/областен 

управител/МРРБ
Инвестиционен 

проект

Заповед на кмет/областен 
управител/МРРБ  

за одобряване на ПУП

ПУП на проектните 
имоти

Решение на общински съвет/ 
Министерски съвет/ МРРБ за 

одобрение на ОУП
ОУП на община

Обществено обсъждане на ЗУТ 
Консултации с обществеността 

и становище по ЗООС и ЗБР

Консултации с обществеността и 
становище по ЗООС и ЗБР; 

Решение за промяна на предназ-
начението по ЗОЗЗ или ЗГ

Консултации с обществеността и 
решение по ОВОС/ОС по ЗООС и 

ЗБР; Учредяване на вещни права 
за строеж по ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗГ или ЗК

КРАЕН АДМИНИСТРАТИВЕН 
АКТ ПО ПРОЦЕДУРИТЕ

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Компетентните органи по отношение на законите, пред-
ставени в наръчника, се явяват:

• Регионални инспекции по околната среда и водите 
/ Министерство на околната среда и водите (при 
нарушения на ЗООС, ЗБР и ЗЗТ);
• Басейнови дирекции/РИОСВ/МОСВ (при нарушения 
на Закона за водите);
• Министерство на земеделието, храните и горите / 
Изпълнителна агенция по горите (при нарушения на 
Закона за опазване на земеделските земи и Закона 
за горите);
• Министерство на икономиката / Министерски 
съвет (при нарушения на Закона за концесиите).

Прокуратурата е адресат за сигнали по всички админи-
стративни нарушения по смисъла на чл. 16 от АПК или 
потенциални престъпления по Наказателния кодекс.

Съдебен контрол на основание чл. 9 (3) от Орхуската 
конвенция се упражнява чрез изготвяне и внасяне на 
жалби (Приложение 5.1.) в съда срещу заповедите за 
одобрение на ОУП и ПУП или срещу разрешенията за 
строеж/експлоатация, ако има нарушение на екологич-
ното законодателство.

Граждански контрол след започване 
на строителството
Гражданският контрол след започване на строител-
ството е ограничен единствено до разследване на 
законосъобразността на строително-монтажните 
дейности и експлоатацията на построените обекти по 
отношение разпоредбите на ЗУТ, ЗООС, ЗБР, ЗЗТ, ЗВ и 
издадените разрешителни или съгласувателни по тези 
закони. При установени закононарушения се сезират 
компетентните институции. За целта е необходимо да 
се извърши проверка и правен анализ на администра-
тивните актове, касаещи процедирането на проекта по 
отделните закони. Когато информацията за тези актове 
не е налична в интернет страниците на съответните 
институции, можем да я изискваме  чрез заявление за 
достъп до обществена информация (виж Приложение 
2.2. и Приложение 5.2.) от общината или съответните 
компетентни органи по реда на Закона за достъп до 
обществена информация.
При установени нарушения изпращаме сигнали по реда 
на чл. 107 (4) от АПК (Приложение 10.2.) до съответните 
компетентни институции, както е посочено в частта 
за Гражданско участие и контрол преди започване на 
строителството.
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Процедури по одобрение-
то на инвестиционни  
проекти по ЗУТ
Най-общо реализацията на един строителен обект 
преминава през следните етапи, в които се налага 
граждански контрол:

Общ устройствен план  
(чл. 104-136 от ЗУТ)

1. Разработване и одобрение на общ устройствен 
план (ОУП) по реда на ЗУТ за територията на община-
та, който определя чрез зониране преобладаващото 
предназначение на отделните имоти (напр. зона за 
техническа инфраструктура, зона за селско стопан-
ство). Решението за одобрение на ОУП се издава от 
общински съвет, от Министерски съвет за ОУП на 
Столична община или от Министерство на регионал-
ното развитие и благоустройството за черноморски-
те общини.
2. Съгласуване на ОУП по реда на ЗООС и ЗБР, така 
че зонирането на територията да не предвижда дей-
ности, които могат значително да увредят околната 
среда.

Подробен устройствен план  
(чл. 108-136 от ЗУТ)

1. Разработване и одобрение на подробен устрой-
ствен план (ПУП) по реда на ЗУТ за един или повече 
имота, въз основа на който се променя или конкре-
тизира предназначението на всеки имот, съобразно 
предвижданията на ОУП (напр. промяна на предназ-
начението на имота от селскостопанска земя в имот 
за изграждане на магистрала). Заповедта за одо-
брение на ПУП се издава от кмета на общината; от 
областния управител за проекти върху територията 
на две или повече общини; от министъра на регио-
налното развитие и благоустройството за проекти 
върху територията на две или повече области.
2. Процедура по промяна на предназначението 
на имотите в обхвата на ПУП по реда на Закона за 
опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) или Закона за 
горите (ЗГ) се прилага, ако първоначалното предназ-
начение на имотите е земеделска земя или съответ-
но гора.
3. Съгласуване на ПУП по реда на ЗООС и ЗБР се 
прави с цел да се гарантира, че с промяната или 
конкретизирането на предназначението на имотите 
в обхвата на ПУП няма да се предвидят дейности, 
които могат значително да увредят околната среда.

Инвестиционен проект  
(чл. 137-178 от ЗУТ)

1. Разработване и одобрение на инвестиционен 
проект за изпълнението на строежа по реда на ЗУТ. 
Инвестиционните проекти се одобряват от кмета на 
общината, от областния управител за проекти върху 
територията на две или повече общини, от министъ-
ра на регионалното развитие и благоустройството 
за проекти върху територията на две или повече 
области.
2. Съгласуването на инвестиционния проект по реда 
на ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и ЗВ цели да гарантира, че реали-
зацията на проекта няма да доведе до значително 
увреждане на околната среда, защитени територии, 
преексплоатация или замърсяване на водните ресур-
си.
3. Учредяват се вещни права за строителство по 
Закона за концесиите (ЗК), ЗОЗЗ и ЗГ, когато това се 
изисква по тези закони.
4. След одобрението на инвестиционния проект 
строителството може да започне при издадено 
разрешително за строеж. Разрешението за строеж се 
издава от кмета на общината, от областния управи-
тел за проекти върху територията на две или повече 
общини, от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за проекти върху територията на 
две или повече области.
5. Ползването на строежи се позволява въз основа 
на удостоверение за въвеждане в експлоатация, 
издадено от органа, който е издал разрешението за 
строеж. При по-големи обекти е необходимо разре-
шение за ползване, издадено от ДНСК.

Основни проблеми/про-
пуски при процедирането 
на инвестиционни проекти 
по ЗУТ

1. Процедурата по одобряване на инвестиционните 
проекти за строителство по ЗУТ започва задължи-
телно въз основа на одобрен ПУП или виза за про-
ектиране, които посочват линиите на застрояване, 
допустимите височини, плътност и интензивност на 
застрояване и др. На този етап трябва да  изискаме 
по ЗДОИ документите, свързани с ПУП (заповед, ски-
ца, обяснителна записка и др.), и да проверим:
• дали заповедта за одобрението на ПУП е влязла в 
сила;
• дали ПУП отговаря на правилата и нормативите 
за устройство на територията, посочени в ЗУТ и 
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормати-
ви за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони;

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135476546
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• дали ПУП е съгласуван по реда на ЗООС или ЗБР, 
т.е. дали са издадени съгласувателни становища 
по ЗООС или ЗБР и дали те са влезли в сила, ако са 
обжалвани преди това;
• проведени ли са процедурите по реда на ЗОЗЗ или 
ЗГ за промяна на предназначението, ако имотите за 
застрояване досега са били земеделска земя или 
респективно гора.

2. При одобряване на инвестиционния проект, 
следва да изискаме по ЗДОИ документите, свързани 
с проекта (проект; разрешително за строеж; ПУП; 
съгласувателни решения по ЗООС, ЗБР, ЗВ, ЗЗТ; доку-
менти, удостоверяващи вещните права на възложи-
теля върху застроявания имот; копие от договори с 
експлоатационните дружества за електро- и водо-
снабдяване) и да  проверим дали са спазени изисква-
нията на чл. 142-144 от ЗУТ като например:
• дали проектът отговаря на предвижданията на 
ПУП или визата за проектиране;
• дали проектът отговаря на правилата и нормати-
вите за устройство на територията, посочени в ЗУТ и 
Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони;
• дали са спазени условията в съгласувателните 
решения по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗЗТ, ако са издадени 
такива, вкл. дали са налице, и ако да, дали са влезли 
в сила тези решения, ако са обжалвани преди това;
• дали са налични документи за собственост или 
уредени вещни права за строеж;
• дали са налични предварителни договори с  
експлоатационните дружества за електро- и водо-
снабдяване.

NB!
Въз основа на одобрения инвестиционен проект се 
издава разрешение за строеж. Издадените разреше-
ния за строеж могат да бъдат отменени от органите за 
строителен контрол (ДНСК) само във връзка с тяхната 
законосъобразност в определените за целта срокове, 
като веднъж влезли в сила, разрешенията за строеж не 
подлежат повече на отмяна. Разрешението за строеж 
губи правно действие единствено когато в продълже-
ние на 3 години от влизането му в сила не е започнало 
строителството, или когато в продължение на 5 години 
от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, 
включително покривът на сградите, и при условие че 
разрешението не бъде презаверено в едногодишен 
срок.

При започване на строителството се изисква до стро-
ителните площадки да се поставят информационни 
табели за разрешения строеж с данни за строителя; 
за лицето, упражняващо строителен надзор и други. 
Строеж или част от него е незаконен и съответно може 
да бъде спрян чрез акт на общината или ДНСК, и дори 
премахнат със заповед на ДНСК, когато строежът се 
извършва:

• в несъответствие с предвижданията на ПУП;
• без одобрени инвестиционни проекти или раз-
решение за строеж (често такива строежи нямат 
информационна табела);
• при съществени отклонения от одобрения проект.

Не се разрешава да се ползват строежи, преди за тях 
да е издадено удостоверение за въвеждане в експлоа- 
тация, както и разрешение за ползване от ДНСК за 
по-големите обекти.
Тези проверки можем да извършим  чрез телефонни 
справки или заявления за достъп до информация 
(справка или документи) по реда на ЗДОИ до община-
та или ДНСК. При установени нарушения  изпращаме 
сигнали по реда на чл. 107 (4) от АПК до съответните 
компетентни институции, както е посочено в частта 
за Гражданско участие и контрол преди започване на 
строителството.
 



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Глава 6 | 50

6ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ) 
Разработил Тома Белев, АПБ
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Достъпът и ползването на природните ресурси в 
горите (сеч на дървета, паша, лов) се разрешават по 
реда на Закона за горите (ЗГ) с изключение на горите 
в резерватите и националните паркове, за които се 
отнася Законът за защитените територии. Най-същест-
вена заплаха за природата представляват дейностите, 
които са свързани с голям икономически интерес и 
интензивност, каквито са сечите.
Те имат за цел предимно добив на дървесина, която 
се използва като дърва за огрев или за производство-
то на мебели, хартия или други продукти. Въпреки 
голямото значение на дървесината като възобновим 
природен ресурс, отсичането на живи и изсъхнали дър-
вета е човешко вмешателство в горските екосистеми, 
което често не е приемливо от обществена или приро-
дозащитна гледна точка. Поради тази причина Законът 
за горите дава възможност горските територии да се 
делят на три категории според преобладаващата им 
функция:

• защитни (за защита на почвите, водата, урбанизи-
раните територии, инфраструктурни проекти и др.);
• специални (гори в защитени територии или защи-
тени зони, семепроизводствени насаждения, учебни 
гори, бази за развъждане на дивеча, рекреационни 
гори и др.);
• стопански (за устойчиво производство на дърве-
сина).

Като цяло, сечите в защитните и специалните гори 
не са забранени, но следва да бъдат съобразени с 
режимите и ограниченията, свързани с изпълнение-
то на функциите на тези гори (виж чл. 101-110 от ЗГ). 
Най-често това води до намаляване на интензивността 
(отношението на обема отсечена дървесина спрямо 
първоначалния запас на гората) и продължителността 
на сечите в тези гори спрямо стопанските гори, като 
по изключение може да има пълна забрана за сеч в от-
делни насаждения. В тази връзка, сечта в дадена гора 
може да се счита, че уврежда околната среда най-вече 
ако е извършвана в нарушение на закона (напр. води 
до „разстройване на насаждението“), или ако не отго-
варя на режимите и нормите на управление на гората 
според функционалното ѝ предназначение. 
 
N.B. 
Практически забранени са сечите в Горите във фаза на 
старост, обявени за опазване на природните местооби-
тания в защитените зони от НАТУРА 2000.

Функционалната категоризация на горите и опреде-
лянето на конкретни режими за управлението им се 
извършва, освен по реда на специални закони (напр. 
ЗЗТ, ЗБР, ЗВ и др.), също така и с разработването на 
областните планове за развитие на горските територии 
(ОПРГТ), които имат за цел да съвместят икономиче-
ския и обществения интерес към горите. На практика, 
с изработването на областните планове за развитие 
на горските територии се създава възможност за 

1 Горскостопанските планове се изработват за собственици на гори с площ над 50 ха (предимно държавни и общински стопанства).
2 Горскостопанските програми се изработват за собственици на гори с площ под 50 ха (предимно частни гори).

пълноценно участие на широката общественост при 
планирането в горските територии. На следващ етап, 
конкретните видове сечи и размерът на дърводобива 
се определят с горскостопански планове1  или програ-
ми2  по чл. 13 от ЗГ. Те се възлагат от собствениците на 
горите, като задължително при изработването им се 
отчитат функциите и съответните режими за управле-
ние на горите, посочени в областния план за развитие 
на горските територии.
Според възрастта, състоянието и целите на управле-
ние на дадена гора, в нея може да бъдат планирани 
възобновителни сечи, отгледни сечи, санитарни сечи 
и др. 

• Възобновителните сечи се прилагат в гори, в 
които прирастът по запас на гората е достигнал своя 
максимум, като чрез поетапното изсичане на зрели-
те дървета се създават условия за създаването на 
новото поколение гора. 
• Отгледните сечи се прилагат в млади гори с цел 
подобряване на условията за растеж, производител-
ността и качеството на отделните дървета, както и с 
цел подобряване на устойчивостта и здравословно-
то състояние на горите. 
• При наличие на повреди, причинени от природни 
бедствия (ветровал, снеголом и др.), насекоми или 
гъбни инфекции, се прилагат санитарни сечи.

Основни възможности  
за гражданска реакция  
по Закона за горите
Законът за горите не предоставя правен интерес на 
представителите на гражданското общество за дирек-
тен граждански контрол върху процедурите, свърза-
ни с планиране и разрешаване на сечите в горите, с 
изключение на съгласувателните процедури по реда 
на чл. 31 от ЗБР. Поради това най-често защитата на 
гората срещу неправомерни или нецелесъобразни 
сечи от гражданите се осъществява чрез събирането 
на информация по реда на Закона за достъп до общест-
вена информация (Приложение 6.1.) и сезирането на 
контролните институции (Изпълнителната агенция по 
горите (ИАГ), Регионалната дирекция по горите (РДГ), 
РИОСВ и прокуратура с предложения и сигнали по 
реда на АПК, чл. 107-129 (Приложение 6.2.). ИАГ и РДГ 
са компетентни по отношение нарушения на Закона за 
горите (напр. добив на дървесина без разрешително за 
сеч или в нарушение на закона или разрешителните), 
докато отделните РИОСВ са компетентни по нарушения 
на Закона за биологичното разнообразие и Закона за 
защитените територии, когато сечта засяга гори в за-
щитени зони от НАТУРА 2000 или защитени територии 
(напр. извършване на сеч, която не е съгласувана с  
РИОСВ/МОСВ). Прокуратурата се сезира, когато са 
налице сигурни доказателства, че даден извършител 
изсича или поврежда гората без разрешение за това, 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135721295
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което е престъпление по чл. 235-236 от Наказателния 
кодекс.

Граждански контрол при  
планиране на сечите в горите
Гражданско участие в процеса на планиране в горите 
е предвидено основно в рамките на обществените об-
съждания при разработването на областните планове 
за развитие на горските територии, като редът за това 
е разписан в Наредбата за инвентаризация и планира-
не в горските територии. 
По отношение планирането на сечите в горите, които 
попадат в защитените зони от НАТУРА 2000, имаме 
възможност за гражданско участие чрез съгласува-
телните процедури по реда на чл. 31 от ЗБР, които са 
публични и подлежат на съдебен контрол (виж ГЛАВА 
3). В тази връзка, гражданите и организациите можем  
да изготвяме и внасяме становища (Приложение 3.2. 
и Приложение 3.3.) в МОСВ или РИОСВ, ако компетент-
ният орган е разпоредил горскостопанският план да 
бъде подложен на оценка за съвместимост по реда 
на чл. 31 от ЗБР, и/или да внесем жалба (Приложение 
10.1.) срещу решенията на компетентния орган по чл. 31 
от ЗБР, с които е съгласуван горскостопанският план. 
Решенията по чл. 31 от ЗБР се публикуват на интернет 
страницата на компетентния орган.

Граждански контрол при провежда-
не на сечите в горите
Гражданският контрол върху сечите в горите най-често 
се извършва чрез:

• справки в публичния регистър на издадените 
позволителни за сеч (на ниво населено място или 
имот), с цел проверка наличието на позволително за 
сечта в дадена гора3, както и за вида, обема и сроко-
вете за провеждане на тази сеч;
• неофициална теренна проверка на сечта в даде-
на гора с цел установяване дали се отсичат само 
маркирани дървета и дали се спазват условията в 
позволителното за сеч и изискванията на Наредбата 
за сечите в горите;
• извършване на неофициална проверка дали 
дървесината, която е натоварена върху камионите и 
се превозва от дърводобивните обекти към населе-
ните места, е надлежно маркирана с отпечатъци от 
триъгълна марка върху челата на трупите.

 
NB! 
При такива проверки трябва да  документираме и 
фотографираме всички спорни обстоятелства, тъй като 
нарушенията в горите често биват прикривани, когато 
се очакват проверки от страна на контролните инсти-
туции.

3 Информация за конкретна сеч е налична и в информационните табелите, които се поставят задължително по границите на всяко активно сечище.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ В ГОРИТЕ?
Незаконните бракониерски сечи се разпознават по 
това, че върху пъновете на отделни или на всички 
отсечени дървета (при диаметър на гръдна височина 
над 18 см), не е налице отпечатък от контролна горска 
марка (с изключение на голите сечи). На практика 
обаче, незаконните сечи биват често прикривани чрез 
домаркиране на незаконно отсечените дървета от са-
мия горски служител или чрез нанасяне на отпечатък с 
фалшива марка в шестоъгълна форма от секачите. Тъй 
като най-често при официално маркираните дървета 
номерът на марката изобщо не личи върху дървесина-
та, това прави трудно разграничаването на допълни-
телно нанесения с марката отпечатък или отпечатъка 
от фалшивата марка спрямо оригиналната контролна 
горска марка. Изключение прави случаят, когато 
фалшивите марки са с видимо по-пресни отпечатъци 
спрямо официалните марки. 

Инструменти за  
граждански контрол:
Изискване на информация по реда на 
ЗДОИ, касаеща документи за сечите 
в горите
За да бъде осъществен по-задълбочен контрол върху 
сечите в горите, както и с цел изготвянето на по-
добре обосновани сигнали до държавните контролни 
институции и до НПО, е необходимо по-обстойно да 
се запознаем с документите, които касаят една сеч. 
Събирането на тези документи се осъществява чрез 
заявление за достъп до обществена информация по 
ЗДОИ (Приложение 6.1.), което се подава в Регионал-
ната дирекция по горите (РДГ). 
В заявлението посочваме местоположението на сечта 
(в местност Х, в землището на село У, номер на горския 
отдел и подотдел, името на горското стопанство и т.н.) 
и изискваме конкретните видове документи, които 
касаят сечта и са налични в РДГ:

• планов документ (горскостопански план или про-
грама, план-извлечение, вкл. таксационно описание) 
за гората, в която е предвидена сечта;
• съгласувателното решение на Регионалната 
инспекция по околна среда и води или МОСВ, въз 
основа на който плановият документ е съгласуван 
по реда на ЗБР;
• позволително за сеч, придружено от карнет-опис 
и скици на имотите с планирана сеч;
• протоколи от проверки, както и протокол за осви-
детелстване на сечището;
• при съмнения за увредена пътна мрежа или турис-
тическа инфраструктура изискваме и технологични-
ят план за добива и извоза на дървесината.

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136651447
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136651447
http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi
http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi
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Изготвяне и изпращане на сигнали  
за незаконни сечи
При обосновани съмнения за закононарушения при 
сечта в дадена гора изпращаме сигнал до Регионал-
ната дирекция по горите или Изпълнителната агенция 
по горите (Приложение 6.2.). В него  искаме да се 
извърши теренна проверка на сечта и да ни се предос-
тавят задължително всички протоколи от проверката 
и документите за разрешаване на сечта в гората с цел 
гарантиране обективността на проверката. Когато са 
налице сигурни доказателства, че неизвестен извър-
шител изсича или поврежда гората без разрешение за 
това, изпращаме сигнала до ИАГ/РДГ и до прокуратура-
та с искане за проверка наличието на престъпление по 
чл. 235-236 от Наказателния кодекс.

Административни  
процедури по планиране, 
разрешаване и извеждане 
на сечите в горите

Планирането на сечите в горите се извършва съгласно 
подзаконовите нормативни актове към Закона за гори-
те. Съгласно Наредбата за инвентаризация и планира-
не в горските територии се изработват горскостопан-
ски планове (за гори над 50 ха) и програми (за гори под 
50 ха), в които за 10-годишен период се описват всички 
насаждения, в които ще се извеждат сечи. Конкрет-
ните видове сечи, както и тяхната продължителност, 
повторяемост и интензивност, се определят по реда на 
Наредбата за сечите в горите. Промяна на планираните 
сечи в горскостопанския план се допуска чрез разра-
ботването на т. нар. план-извлечение, който се съгласу-
ва по сходен на самия план ред.
Горскостопанските планове за държавни гори се  
одобряват от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), 
а горскостопанските планове и програми за останали-
те видове собственост се одобряват от Регионалните 
дирекции по горите (РДГ). По време на изготвяне на съ-
ответните планове и програми, предвидените сечи се 
съгласуват с всички заинтересовани ведомства (РДГ, 
РИОСВ, Лесозащитна станция, Горска семеконтролна 
станция, басейнови дирекции и др.). За гори в защите-
ни зони от НАТУРА 2000 се изисква планът или програ-
мата да бъде съгласуван по реда на чл. 31 от ЗБР (виж 
ГЛАВА 3).

Областен план за развитие 
на горските територии

Горскостопански план  
(гори с площ над 50 ха)

Горскостопанска програма 
(гори с площ под 50 ха)

Позволително за сеч за всеки 
горски подотдел (имот)

Протокол за освидетелстване 
на сечището

Превозен билет

Заповед на министъра на  
земеделието, храните и горите

Утвърждава се от РДГ

Издава се на лицата по  
чл. 108, ал. 1 от ЗГ

Издава се от лицето, издало 
позволителното за сеч

Издава се от лицата  
по чл. 211 от ЗГ

Утвърждава се от:
• ИАГ за държавни гори или
• РДГ за недържавни гори

Обществено обсъждане по  
Наредбата за инвентаризация  

и планиране в горските територии и 
обществено обсъждане на  

докладите за екологична оценка

Обществено обсъждане или 
участие в комисия по приема-
не на плана и чрез процедури-

те по чл. 31 на ЗБР

 Чрез процедурите  
по чл. 31 на ЗБР  

Справка в публичния регистър 
на интернет страницата на 

ИАГ

Чрез предизвикване на про-
верка по ЗГ или ЗБР

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
И ОТГОВОРНИ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗУТВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ
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За да бъде извършена сеч в дадена гора, е необходимо 
да бъдат изпълнени следните условия, зададени в 
Наредбата за сечите в горите:

• сечта да бъде предвидена в съответния горско-
стопански план или програма (по изключение сечта 
може да е планирана в план-извлечението);
• да бъдат маркирани дърветата за сеч;
• обемът и категориите на маркираните дървета да 
са изчислени и описани в карнет-опис, и евентуално 
да е изготвена сортиментна ведомост;
• да бъде изготвен и одобрен технологичен план, с 
който се определят технологията на сечта и извоз-
ването на дървесината;
• да бъде издадено позволително за сеч.

Публичен регистър на издадените позволителни  
за сеч във всички гори е наличен на сайта на ИАГ.

По време на сечта отговорност за нейното извеждане 
и спазване на заложената технология в технологичния 
план се носи от лицето, на което е издадено позволи-
телното за сеч (лицензираният лесовъд на фирмата 
ползвател). Лицето, издало позволителното за сеч, 
е задължено в 30-дневен срок след приключване 
на сечта да освидетелства сечището с протокол за 
освидетелстване. Контролът върху сечта и транспор-
тирането на отсечената дървесина се осъществява от 
Изпълнителна агенция по горите и нейните структури 
съгласно Наредбата за контрола и опазването на гор-
ските територии.
Извозването на дървесината от сечището до времен-
ния склад и съответно транспортът ѝ до съответния 
краен или междинен потребител се осъществява след 
издаване на превозен билет. Транспортираната дърве-
сина задължително е придружена от превозния билет, 
който удостоверява нейното законно транспортиране, 
но не и законния ѝ произход. Превозните билети се из-
дават чрез електронен терминал, който издава разпе-
чатка, а в останалите случаи са на хартиен носител.

Основни проблеми/ 
пропуски при планиране, 
разрешаване и извеждане 
на сечите в горите

Планиране на сечите в горите
Най-добрият начин да се защити определена гора от 
интензивно изсичане е тя или да не бъде предвидена 
за сеч в горскостопанския план или програма, или пла-

4 Изключение на това изискване има по силата на § 78 от ЗГ за частни горски имоти с площ до 2 ха.

нираната сеч да е с минимална интензивност. В общия 
случай, определени ограничения, вкл. пълна забрана 
на сечите, са възможни единствено ако тази гора е за-
щитена по силата на друг закон (напр. защитена тери-
тория по ЗЗТ, санитарно-охранителна зона по ЗВ и т.н.), 
или ако с областния план е категоризирана като гора 
със специални или защитни функции, за което се изис-
кват специфични ограничения. В тези случаи трябва да 
се провери доколко видът и интензивността на сечта в 
дадена гора в зависимост от нейното местоположение, 
отговаря на режимите и ограниченията, предвидени в:

• чл. 104 и 105 от Закона за горите;
• системата от режими и мерки за управление на 
гори, попадащи в горски типове местообитания (чл. 
65-66 от Наредбата за сечите в горите);
• плановете за управление, (ако има такива) и за-
поведите за обявяване на защитените територии по 
ЗЗТ и защитените зони от НАТУРА 2000 по ЗБР;
• областните планове за развитие на горските 
територии;
• решенията на МОСВ/РИОСВ, с които се съгласуват 
областните планове и горскостопанските планове и 
програми по реда на чл. 31 от ЗБР (виж ГЛАВА 3).
• наредбата за условията и реда за проучване, про-
ектиране, утвърждаване и експлоатация на сани-
тарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Разрешаване и реализация на сечите 
в горите
Когато една гора вече е предвидена за сеч в горскосто-
панския план или програма, сечта може да бъде спряна 
единствено при съгласие на собственика на гората, 
както и при наличие на установени нарушения при 
одобрението на горскостопанския план или програма, 
или при издаването на позволителното за сеч. В тази 
връзка следва да се провери:

• дали горскостопанският план или програма е 
съгласуван/а по реда на чл. 31 от ЗБР (виж ГЛАВА 3) 
и дали предвидената сеч отговаря на режимите и 
ограниченията за управление на специални и защит-
ни гори;
• дали позволителното за сеч е издадено въз осно-
ва на одобрен план или програма4  (вкл. план-извле-
чение), на одобрен карнет-опис и евентуално сорти-
ментна ведомост на маркираните за сеч дървета, 
както и на одобрен технологичен план (виж чл. 52-56 
от Наредбата за сечите в горите);
• дали при реализацията на сечта се спазват усло-
вията в позволителното за сеч, както и разпоредби-
те на Наредбата за сечите в горите (виж чл. 57-59 от 
Наредбата за сечите в горите) и съгласувателните 
решения по чл. 31 от ЗБР.

http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi
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7 ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ 
БОГАТСТВА (ЗПБ)  
Разработил Петко Цветков, СДП БАЛКАНИ
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Проучването и добивът на подземни богатства (метал-
ни и неметални полезни изкопаеми, нефт и природен 
газ, твърди горива, строителни материали и минни 
отпадъци) се разрешава по Закона за подземните 
богатства (ЗПБ). Доколкото подземните богатства са 
изключителна държавна собственост, за техния добив 
се учредяват концесии по реда на Закона за конце-
сиите със срок 35 г. (+15 г.) (Виж Изменение и допъл-
нение на ЗПБ и Президентско вето). Сходно като при 
строителството, дейностите, свързани с проучването 
и добива на подземни изкопаеми (сондажи, изкопи, 
добив, преработка и транспорт) могат да доведат до 
дълготрайно и значително увреждане на околната 
среда. Поради което се изисква те да бъдат съгласу-
вани по реда на Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 
(виж ГЛАВА 3). За разлика от процедирането при ин-
вестиционни проекти по реда на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), в ЗПБ не е разписано изискване 
разрешенията за проучване и концесиите за добив да 
бъдат предхождани от съгласувателни процедури по 
ЗООС и ЗБР. От една страна, заявленията на кандидати-
те за проучване или добив трябва да съдържат работни 
планове с мерки за опазване на околната среда, но от 
друга страна, на съгласуване по реда на ЗООС и ЗБР 
подлежат единствено работните проекти за проучване 
или добив, които се изготвят едва след като се склю-
чат договорите за проучване или концесията за добив. 
Тази противоречива практика най-често води до липса 
на обективност в разрешенията за проучване или до-
бив и опорочава процедурите по ЗООС и ЗБР, тъй като 
договорите вече са сключени.

Основни възможности  
за гражданска реакция  
по ЗПБ 
Въпреки че ЗПБ не предвижда възможност за публични 
консултации при процедирането на проекти за проуч-
ване и добив на подземни богатства, с изключение на 
управлението на минни отпадъци, ефективно граждан-
ското участие е възможно с няколко случая:

• Изготвяне и внасяне на становища (Приложение 
3.2.) в компетентните институции, в рамките на 
съгласувателните процедури по реда на ЗООС и ЗБР, 
по отношение на работните проекти за проучване 
или добив на подземни богатства, особено когато 
съгласувателната процедура включва обществени 
обсъждания на екологичните доклади на проектите. 
• Съдебен контрол чрез изготвяне и внасяне на 
жалби (Приложение 10.1.) в съда или висшестоящ 
административен орган срещу съгласувателните 
решения по ЗООС и ЗБР.
• Обжалване пред Върховния административен съд 
на решенията на Министерски съвет за предоставя-
не на концесия за добив, по реда на чл. 54, ал. 8 от 

ЗПБ. Тъй като в разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ЗПБ 
не е посочен кръгът на лицата, които са активно ле-
гитимирани да подават жалби, в съдебната практика 
на ВАС (дела 14035/2009, 13180/2011, 13311/2012) е 
възприет общият принцип, залегнал в нормата на 
чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република Бълга-
рия. А именно, че гражданите и юридическите лица 
могат да обжалват всички административни актове, 
които ги засягат. В този смисъл, при обжалване на 
актове, нарушаващи екологичното законодателство 
(дело 13311/2012 на ВАС), правен интерес могат да 
имат както собственици на имоти в района на нахо-
дището, така и екологични неправителствени орга-
низации и граждани, които черпят правен интерес 
по силата на чл. 9 (2) и (3) от Орхуската конвенция.
• Допълнително, при установени закононарушения 
може да се изпращат сигнали по реда на чл. 107 
(4) от Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
(Приложение 10.2.) до прокуратурата, общината, Ми-
нистерство на околната среда и водите, Министер-
ство на енергетиката или Министерски съвет (виж 
ГЛАВА 5, част Гражданско участие и контрол преди 
започване на строителството). Като следва да се 
има предвид, че при установени сериозни опасности 
за околната среда, разрешението за проучване или 
концесията за добив могат да бъдат прекратени с 
решение на органа, който ги е предоставил.
• Участие в процедура за публично оповестяване 
и провеждане на консултации по отношение на 
издаване на разрешително за управление на минни 
отпадъци (Виж Управление на минни отпадъци)

Процедури по одобрение-
то на проекти по ЗПБ
Най-общо, при добива на подземни богатства се преми-
нава през следните процедури:

Предварителни проучвания  
(чл. 27-32 и 39-57 от ЗПБ)
Реализацията на проектите за добив на подземни 
богатства започва с процедура по търсене и проучване 
на подземни богатства, като разрешението за това 
се издава от министъра на енергетиката или Минис-
терски съвет, в зависимост от вида на проучваните 
подземни богатства. Изборът на фирма за проучването 
се извършва въз основа на конкурс, търг или директно 
договаряне при единствен кандидат.
Когато е проведен конкурс или търг, министърът на 
енергетиката изготвя предложение до Министерски 
съвет за започване на производство за издаване на 
разрешение за проучване, което следва да бъде моти-
вирано, т.е. да съдържа обосновка, доказваща негова-
та законосъобразност и целесъобразност.

https://lex.bg/laws/ldoc/2134650880
https://lex.bg/laws/ldoc/2134650880
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137178490
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137178490
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Когато разрешението се предоставя на единствен кан-
дидат, последният трябва да изготви работна програма 
с кратко описание на целите, сроковете за започването 
ѝ, вида, обема, методите, продължителността и стой-
ността на предвидените дейности, както и мерките за 
опазване на земните недра и околната среда, човешко-
то здраве и културните ценности.
При издаването на разрешение за търсене и проучва-
не на подземни богатства се изискват становища от 
министерства и общини, които имат отношение към 
управлението на засегнатата територия.

NB! Съгласуване с кметовете на общини съгласно чл. 
26 е предвидено за кариери за инертни, строителни, 
скалнооблицовъчни материали за удостоверяване на 
обстоятелството дали заявената площ за търсене и 
проучване, или за проучване, или за добив на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 попада в: 

a. урбанизирана територия с граници, определени с 
влязъл в сила подробен устройствен план; 
b. територия, в чиито граници има влязъл в сила ус-
тройствен план за изграждане на национален обект 
или на обект на социалната или на техническата 
инфраструктура - публична общинска собственост; 
c. територия с обществено предназначение, която 
е включена в приета от общинския съвет програма 
или план за развитие на общината по чл. 21, ал. 1, т. 
12 от Закона за местното самоуправление и местна-
та администрация. Това съгласуване е предвидено 
на много ранен етап и в максимално допустим от 
закона срок от 30 дни. Обикновено на този етап все 
още не е известно и трудно се осъзнава реалното 
въздействие и обем на евентуалните последващи 
добивни дейности, затова е възможно да бъде 
пропусната тази възможност за реакция от страна на 
общинската администрация.

Въз основа на разрешението за проучване се сключ-
ва договор с министъра на енергетиката, след което 
фирмата изготвя работен проект за проучването, който 
се съгласува по реда на ЗООС и ЗБР.
Установените при проучването геоложки открития на 
подземни богатства подлежат на регистриране при 
Министерството на енергетиката.

NB! Въпреки противоречивата съдебна практика, 
има случаи, в които съдът отменя решения на МС за 
предоставяне на концесия. Това може да се случи при  
липса на съгласувателна процедура по реда на ЗООС и 
ЗБР, с която единствено може да се изпълни изисква-
нето на чл. 54 и чл. 56 от ЗПБ да са налице мерки, които 
гарантират, че добивът не представлява опасност за 
околната среда (вж. дело 3443/2014 на ВАС).

Концесия за добив на подземни  
богатства (чл. 33-57 от ЗПБ)
Разработването на регистрирани находища се из-
вършва въз основа на решение за предоставяне на 
концесия за добив на подземни богатства, издадено 
от Министерски съвет и след сключване на концесио-
нен договор. Концесията се предоставя след конкурс, 
търг или на фирмата, която е получила удостоверение 
за направено откритие за конкретното находище на 
подземни богатства.
За предоставянето на концесия за добив чрез конкурс 
или търг се изисква решение на Министерски съвет по 
предложение на министъра на енергетиката. Пред-
ложението трябва да бъде мотивирано, придружено 
с правен, финансово-икономически, екологичен и 
социален анализ и съгласувано със заинтересованите 
министерства.
Когато концесията за добив се предоставя на фирмата, 
която е регистрирала находището, последната изготвя 
план за разработка на находището. Планът включва: 
кратко описание на целите, сроковете за започването 
му, вида, обема, методите, продължителността и стой-
ността на предвидените дейности, както и мерките за 
опазване на земните недра и околната среда, включи-
телно информацията по чл. 51, ал. 2 от Закона за води-
те, безопасността и здравето и културните ценности.
След сключване на концесионния договор концесионе-
рът изготвя работен проект за добива, който се съгла-
сува по реда на ЗООС и ЗБР.
При наличие на недържавна собственост ЗПБ дава 
право на концесионера да се договори със собствени-
ците на имоти в обхвата на концесионната площ, като 
при липса на съгласие е възможно да бъде потърсено 
и принудително отчуждаване на недържавните имоти.

Основни проблеми/про-
пуски при процедирането 
на проекти за добив на 
подземни богатства
При процедурите по разрешаване на проучвателни дей-
ности или на добив на подземни богатства е необхо-
димо да се проверява доколко приложената докумен-
тация и работни програми са правилно мотивирани, 
икономически обосновани и съобразени с изисквания-
та за опазване на околната среда. 
След като договорите за проучване или добив бъдат 
сключени обаче, остава да се контролира дали проуч-
вателните или добивните дейности не са започнали 
преди съгласуване на работните проекти за проучване 
или добив по реда на ЗООС и ЗБР, както и преди промя-
ната на предназначението на земята по реда на Закона 
за горите (ЗГ) или Закона за опазване на земеделски-
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те земи (ЗОЗЗ) , т.е. след вписването ѝ в кадастъра 
като „нарушена територия“. При тези съгласувателни 
процедури трябва да се проверява доколко заявеното 
местоположение на находището е коректно описа-
но, както и доколко предоставеният за съгласуване 
работен проект включва освен площта на находището 
и терените за съпътстващата инфраструктура, както и 
инсталации за преработка на добитите материали. На 
практика, единствено при съгласувателните процеду-
ри по реда на ЗООС и ЗБР може да се извърши обектив-
на оценка на въздействието на проекта върху околната 
среда и да се установят екологични проблеми, които са 
подминати в предходните процедури по разрешаване 
на проучванията или добива на подземните богатства.
След завършване на административните процедури, 
остава обаче проблемът с необходимостта да се полу-
чи съгласие от недържавните собственици на имоти в 
обхвата на находището да се реализират проучвател-
ните или добивните дейности.
Публична информация за проектите за добив на под-
земни богатства може да бъде получена по силата на 
чл. 41 от ЗПБ, съгласно който предоставените разре-
шения и концесии се обнародват в Държавен вестник, 
публикуват се на интернет страницата на Министер-
ството на енергетиката и се обявяват в общините по 
местонахождението на обекта. Допълнителна въз-
можност предоставят публичните процедури по съгла-
суване на работните проекти по реда на ЗООС и ЗБР.

Управление на минните 
отпадъци
В ЗПБ е създадена отделна глава, в която се разглеж-
да управлението на минните отпадъци, която пре-
доставя някои възможности за гражданско участие. 
Управлението на минните отпадъци се осъществява 
въз основа на одобрен от министъра на енергетиката 
план за управление на минните отпадъци, включващ 
необходимите мерки за предотвратяване, намаляване 
или ограничаване на отрицателното им въздействие 
върху компонентите на околната среда, безопасността 
на хората и човешкото здраве. Мерките би трябвало 
да бъдат разработени въз основата на най-добрите 
налични техники, като се вземат предвид техническите 
характеристики на съоръжението за минни отпадъци, 
географското му местоположение и местните условия 
на околната среда. Планът за управление на минните 
отпадъци също би трябвало да е съобразен с принципа 
за устойчиво развитие. 
Минните отпадъци се депонират и съхраняват на 
определени за целта площадки или в съоръжения за 
минни отпадъци, чието местоположение, конструкция 
и управление предотвратяват или максимално намаля-
ват отрицателното им въздействие върху компоненти-
те на околната среда и/или човешкото здраве, без да 
причиняват безпокойство чрез шум или миризми и без 
да влияят отрицателно на места от особен интерес. Не 

се допуска насипването или депонирането на минни от-
падъци на места извън посочените съоръжения, както 
и изоставянето на съоръженията без надзор и контрол. 
Съоръженията за минни отпадъци се категоризи-
рат според степента на тяхната опасност и риска за 
околната среда и човешкото здраве, като: съоръжения 
категория „А“ и категория „Б“. Категория „А“ са съоръ-
жения за минни отпадъци, които в резултат на непред-
видени обстоятелства или лошо управление могат да 
станат причина за голяма авария или такива, в които 
са депонирани опасни отпадъци, или които съдържат 
опасни вещества или смеси по смисъла на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните веще-
ства и смеси извън допустимите норми. Съоръжения 
категория „Б“ са всички останали съоръжения за 
минни отпадъци. 
Притежателите на разрешение или концесия за добив, 
от чиято дейност се формират минни отпадъци, отгова-
рят за управлението им в съответствие с изискванията 
на този закон. 
Всяка дейност, пораждаща минни отпадъци, се осъ-
ществява само с одобрен план за управление на 
минните отпадъци. За дейности по управление на 
отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория 
„Б“, се изисква одобрен план за управление на мин-
ните отпадъци. За дейности по управление на минни 
отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория „А“, 
се изисква разрешително, включващо одобрен план за 
управление на минните отпадъци, издадено от минис-
търа на енергетиката. 
Когато инвестиционното предложение за дейности, 
пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда, в инвестиционното предложение задължително 
се включва предложението за управление на минните 
отпадъци.
Разрешителното за управление на минни отпадъци се 
преразглежда на всеки 5 години. Издаденото разре-
шително, както и неговите изменения, се оповестяват 
чрез публикуване на интернет страницата на Минис-
терството на енергетиката в 14-дневен срок от датата 
на издаването.  В случаите на трансгранични въздейст-
вия се изпращат и на държавите, членки на Европей-
ския съюз, засегнати от дейността на съоръжението за 
минни отпадъци. В същия срок писмено се уведомява 
и заявителят. 
Заинтересованите лица могат да обжалват издаденото 
разрешително или неговите изменения по реда на Ад-
министративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок 
от оповестяването му. 
Министърът на енергетиката поддържа публичен ре-
гистър на операторите и на издадените разрешителни.
Законът предвижда специална процедура в чл. 22ж за 
публично оповестяване и провеждане на консултации 
по отношение на издаване на разрешително за упра-
вление на минни отпадъци. Министърът на енергетика-
та или определено от него длъжностно лице от състава 

https://www.me.government.bg/bg/themes/registar-na-izdadenite-razreshitelni-za-upravlenie-na-saorajeniya-za-minni-otpadaci-1471-295.html
https://www.me.government.bg/bg/themes/registar-na-izdadenite-razreshitelni-za-upravlenie-na-saorajeniya-za-minni-otpadaci-1471-295.html
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на министерството уведомява обществеността, като 
публикува на интернет страницата на Министерството 
на енергетиката информация за: 

• подаденото заявление за издаване на разреши-
телно; 
• в случай че решението, засягащо дадено заяв-
ление за издаване на разрешително, подлежи на 
консултация между засегнатите държави членки 
на Европейския съюз при възможни трансгранични 
ефекти; 
• компетентният орган, който е отговорен за взема-
нето на решението, 
• имената, длъжността и начин за връзка с лицата, 
от които може да получим информация; 
• възможните решения; 
• основанията за преразглеждане — в случай на 
преразглеждане на дадено разрешително или на 
условията по него; 
• за сроковете и местата, както и средствата за 
предоставяне на допълнителна информация в хода 
на процедурата; 
• условията за участие на засегнатата обществе-
ност в процедурата по издаване на разрешителното. 

Сроковете за запознаване с публикуваната информа-
ция трябва да са достатъчни, но не по-кратки от 30 
дни и не по-дълги от 90 дни, за да може засегнатата 
общественост да се запознае с всяка информация, 
станала налична след уведомяването. При вероятност 
съоръжението за минни отпадъци от категория „А“, 
за което е открита процедура за издаване на разре-
шително, да причини съществено въздействие върху 
околната среда, включително такова, което създава 
риск за човешкото здраве в друга държава членка 
на Европейския съюз, министърът на енергетиката 
препраща информацията и провежда консултации със 
засегнатата държава членка. Становищата, коментари-
те и въпросите по публикуваната информация, както и 
резултатите от консултациите в случай на трансграни-
чен ефект, се вземат предвид при издаване на разре-
шителното или неговото изменение. Обществеността 
се уведомява за всяка допълнителна информация, 
която се отнася до разрешителното, станала известна 
след нейното публикуване, като информацията се опо-
вестява на интернет страницата на Министерството на 
енергетиката в 10-дневен срок от узнаването ѝ.

Изменение и допълнение 
на ЗПБ и президентско 
вето
Народното събрание на Р България прие Закон за 
изменение и допълнение на Закона за подземните бо-
гатства (ЗИДЗПБ) от 22.07.2020 г., като Президентът на 
Р България с Указ №160 от 29.07.2020 г. върна за ново 

обсъждане в Народното събрание определени тексто-
ве от ЗИДЗПБ.

Проблеми със ЗИДЗПБ от 22.07.2020
В дни на масови протести срещу корупцията и олигар-
хията Народното събрание прие ЗИД на ЗПБ, който е от 
особен обществен интерес относно разпределението 
на националните природни богатства и полагащата се 
от тях полза за всеки български гражданин.
Преразглеждането на толкова важен закон изискваше 
повече време и обществен дебат, а не да бъде приет 
набързо по време на извънредно положение. Ключови 
слабости на ЗПБ бяха подминати от народните пред-
ставители, а бяха въведени или променени редица 
противоречиви текстове. 
Така например към размера на заплащаното кон-
цесионно възнаграждение не е приложен цялостно 
принципът за прозрачност. Липсва задължението за 
публикуване на цялата документация, свързана с пре-
доставяне на права за търсене и проучване и концесии, 
включително сключените договори, извършените 
плащания по договорите и документите за извършения 
контрол от административния орган по изпълнение на 
договорите и спазване на приложимите норми. Друг 
проблем, няколкократно споменаван в докладите 
на Сметната палата, е заниженият институционален 
контрол върху съдържание, качество и количество на 
добиваните концентрати. 
Със ЗИДЗПБ се правят редица промени на изисквания-
та към представянето на работна програма, които са 
противоречиви и неясни. По този начин се създават 
предпоставки за правна несигурност. Извършването 
на  проучванията на подземни богатства има вероят-
ност да окаже съществено въздействие върху околна-
та среда, поради което за работната програма следва 
да се извърши преценка за необходимостта от из-
вършване на ОВОС и оценка за съвместимост, а такова 
изискване в закона липсва.
С изменението на ЗПБ, инвестиционният риск при 
настъпване на обстоятелства по време на добив, които 
представляват опасност за националната сигурност, 
за околната среда и водите, за безопасността на 
населението и човешкото здраве, от разрушаване или 
увреждане на културни ценности или от разрушаване 
или увреждане на пътища от републиканската пътна 
мрежа, е прехвърлен изцяло на държавата. Освен че 
държавата ще дължи на инвеститора обезщетение в 
размер на действително претърпените вреди, тази 
порочна практика е предпоставка административните 
органи да не защитават обществения интерес, под 
заплахата да се наложи да изплащат големи обезщете-
ния на инвеститора (чл. 57 във вр. с чл. 56, ал. 1, т. 1).
Въпреки обществената чувствителност към участието 
на търговци, регистрирани в офшорни зони при екс-
плоатацията на националните ни подземни богатства, 
със ЗИДЗПБ се допускат многобройни изключения, 
така че на практика забрана за тяхното участие няма, 
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което позволява избягването на данъци при добива 
и на ограничения ресурс на подземните богатства в 
страната (чл. 23, ал. 2, т. 5 , чл. 23, ал. 4, т. 3). Добавена 
е възможност за заобикаляне на ограниченията и за 
неизправни данъчни длъжници (чл. 23, ал. 4, т. 2, буква 
бб).
Въведени са поправки, позволяващи на концесионера 
да разшири находището неограничено и безусловно в 
дълбочина, без съгласувателни процедури или еколо-
гична оценка за въздействие върху водните хоризонти. 
Така могат да бъдат нанесени непоправими вреди 
върху околната среда, а оттам и върху здравето на 
хората (чл. 34).
Дори при нужда от ограничаване натовареността на 
територията на страната от миннодобивна дейност, на 
Министерския съвет е дадена възможност за подобно 
решение само за строителни и скалнооблицовъчни 
материали, докато е „изпусната“ възможността за 
въвеждане на подобно ограничение за най-рисковия 
за околната среда и човешко здраве добив на метални, 
неметални подземни богатства, нефт и газ. (чл. 24а, ал. 
2 във връзка с чл. 26а, ал. 1, т. 4).
В противоречие с Директива 2014/23/ЕС е предвидено 
увеличение на допустимия максимален срок на конце-
сиите от 50 на 60 години (чл. 36).
Промените нито транспонират пълноценно европей-
ското законодателство, за което вече има наказателни 
процедури, нито разрешават дългогодишни проблеми 
на индустрията – старите замърсявания, новите замър-
сявания, нови и по-безопасни технологии, конфликт с 
местни общности и т.н.

Президентското вето засяга следни-
те проблемни параграфи от ЗИДЗПБ
 §13 относно липсата на изискване към трето  
 лице да отговаря солидарно с кандидата.  
 С §13 от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за подземните богатства (ЗИДЗПБ) се регла-
ментира възможността кандидатът за предоставяне на 
разрешение за търсене и проучване или за проучване, 
или концесия за добив да доказва финансови, техни-
чески и професионални възможности чрез използване 
на ресурсите на трето лице. Следва да се отбележи, че 
в режима на концесиите по Закона за концесиите с чл. 
63, ал. 3 изрично се предвижда третото лице, с възмож-
ностите на което се доказва изпълнението на изисква-
нията за финансово и икономическо състояние, да 
отговаря солидарно с концесионера за изпълнението 
на концесионния договор съгласно предвиденото в 
него. Такова изискване е възприето и в чл. 38, §2 от 
Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори 
за концесия, което се прилага по отношение на кон-
цесиите за строителство и за услуги. Няма основание 
такава гаранция да не се предвижда в концесиите за 
добив на подземни богатства. Подобни са изисква-
нията и към финансовите възможности на кандидата. 

Президентът връща уредбата в §13 от приетия закон, 
тъй като не дава гаранции, че кандидатите ще отгова-
рят на минималните изисквания за финансови, техни-
чески и професионални възможности, необходими за 
ефективното и безрисково търсене, проучване и добив 
на подземни богатства.

 §24 относно разширяване на правата на конце 
 сионера да осъществява дейности извън  
 очертанията на находището с цел добив в 
дълбочина. С §24 от ЗИДЗПБ се разширяват правата, 
които концесията за добив предоставя на концесионе-
ра. Наред с придобиването на правото на собственост 
върху видовете добити подземни богатства, за които 
е предоставена концесията, правото на ползване 
върху минните отпадъци, правото да извършва всички 
необходими дейности, свързани с добива, концесионе-
рът ще може да извършва разкривни дейности извън 
контура на находището в границите на предоставената 
концесионна площ, с цел добив на подземни богат-
ства от находището в дълбочина, както и да инициира 
или да кандидатства за одобрение на инвестиционно 
предложение по реда на Закона за опазване на околна-
та среда. В резултат на §24 от ЗИДЗПБ концесионерът 
получава разширени възможности да осъществява 
дейности извън очертанията на находището и да се 
намесва в околната среда и ландшафта, създавайки 
риск за живота и здравето на хората. Няма нормативни 
гаранции, че тези права ще бъдат използвани с цел до-
бив на подземни богатства от находището в дълбочи-
на, без да се надхвърля предоставената концесионна 
площ.

 §25 и свързаният с него §91 относно  
 възможността за удължаване и поставяне на  
 прекомерно дълги срокове на концесиите за 
добив на подземни богатства. С §25 от приетия закон 
се допуска възможността срокът на концесията за до-
бив, който според непроменената редакция на чл. 36, 
ал. 1 от Закона за подземните богатства е до 35 години, 
да бъде удължен по мотивирано искане на концесионе-
ра, направено в определени от закона срок и условия. 
Предвидено е, че общият срок на концесията не може 
да бъде по-дълъг от 50 години (новата редакция на чл. 
36, ал. 2). Наред с това в новосъздадената ал. 3 на чл. 
36 е дадена възможност при определени условия и по 
мотивирано искане на концесионера срокът на кон-
цесията да може да бъде удължен до 10 години след 
изтичането на общия срок и при спазване на условията 
по ал. 2. По силата на §91 мотивирани предложения 
по посочените правила ще могат да направят и конце-
сионери по концесии за добив на подземни богатства, 
чийто срок изтича в 6-месечен срок преди или до една 
година от влизането в сила на закона. Измененията се 
разминават с предвиденото в Директива 2014/23/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за възлагане на договори за концесия, а също 
така и Закона за концесиите. 

2.

1.
3.
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 §51 относно прехвърлянето изцяло на държа-  
 вата на риска от настъпването на неблагопри-  
 ятни обстоятелства, без да се отчита въз-
действието от дейността на кандидата, направил 
търговското откритие. С §51 от ЗИДЗПБ се дава нова 
редакция на чл. 57, според която кандидат, направил 
търговско откритие, се обезщетява за действително 
претърпените вреди по реда на действащото законода-
телство, ако след издаването на удостоверение за тър-
говско откритие е възникнала опасност за национал-
ната сигурност, за отбраната на страната, за земните 
недра, за околната среда, за водите, за безопасността 
на населението и човешкото здраве, от разрушаване 
или увреждане на културни ценности или от разруша-
ване или увреждане на пътища от републиканската 
пътна мрежа. Уредбата прехвърля изцяло на държава-
та риска от настъпването на подобни, неблагоприятни 
обстоятелства, без да държи сметка, че те могат да се 
дължат и на дейността на кандидата, направил търгов-
ското откритие.
На 2 септември 2020 г. Народното събрание на Репу-
блика България отхвърли ветото на Президента. По 
този начин гореописаните проблеми, въведени със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за под-
земните богатства, остават валидни.

4.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/othvarliha-prezidentskoto-veto-varhu-chast-ot-zakona-za-podzemnite-bogatstva.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/othvarliha-prezidentskoto-veto-varhu-chast-ot-zakona-za-podzemnite-bogatstva.html
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8ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА  
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  
И ОТСТРАНЯВАНЕ  
НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ 
Разработил Тома Белев, АПБ
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Законът за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) е приет и 
обнародван от българската държава през 2008 г. като 
част от прилагането на разпоредбите на Директива 
2004/35/EО на Европейския парламент и Съвета на ЕС 
относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните 
щети. Тя създава правила на базата на принципа „за-
мърсителят плаща“. Това означава, че дадено друже-
ство, което причинява екологична щета, носи отго-
ворност за нея и трябва да предприеме необходимите 
действия за нейното предотвратяване или отстранява-
не, и да поеме всички свързани разходи.
Директивата дефинира екологична щета като:

• щета, която засяга в значителна степен екологич-
ния, химичния или количествения статут на водните 
ресурси съгласно определеното в Директивата на 
ЕС относно водите и в Директивата относно страте-
гията за морската среда;
• щети върху почвата, които създават значителна 
опасност за здравето на хората;
• щети по отношение на защитените видове  
и природни местообитания, които засягат небла- 
гоприятно опазването съгласно определението в 
Директивата за опазване на дивите птици и в Дирек-
тивата за естествените местообитания.

Определението включва отделянето на замърсители 
във въздуха, (тъй като това засяга състоянието на поч-
вата и водите), повърхностните води във вътрешност-
та на страната и подпочвените води и всяко предна-
мерено освобождаване в околната среда на генетично 
модифицирани организми (ГМО) съгласно определено-
то в Директива 2001/18/EО за ГМО.
ЗОПОЕЩ се прилага в случаите на причинени еколо-
гични щети или непосредствена заплаха за възник-
ване на екологични щети, причинени от действие или 
бездействие:

1. в резултат на експлоатация на инсталации 
и съоръжения, за които се изисква издаване на 
комплексно разрешително; дейности по събиране, 
транспортиране, оползотворяване или обезвреждане 
на отпадъци; дейности по използване на водите и во-
дните обекти; дейности по производство, употреба, 
съхранение, обработка, пълнене и изпускане в окол-
ната среда на химични вещества и смеси, продукти 
за растителна защита и биоциди, както и дейности 
по работа с генетично модифицирани организми, с 
които се нанасят щети върху води, почви и защитени 
видове и местообитания.
2. всякакви дейности, при които операторът или 
трето лице е действал виновно, и с това е причинил 
щети върху защитени видове и природни местооби-
тания. Тук трябва да посочим, че в директивата и 
практиката на съда на ЕС се включва освен виновно 
и небрежно поведение от страна на оператора – т. 61 
от дело C 378/08.

3. в резултат от замърсяване с дифузен характер, 
когато е възможно да се установи причинна връзка 
между дейността на отделен оператор и непосред-
ствена заплаха за екологични щети или причинените 
екологични щети от тази дейност.

Изключения от обхвата на закона са щети, причинени 
от въоръжен конфликт, природно бедствие, отго-
ворности за видове екологична щета, обхванати от 
международни конвенции (например морско замърся-
ване), ядрени рискове, които са обхванати от Договора 
за Евратом. Според ЗОПОЕЩ не се включват щети в 
резултат на извършване на дейности, които са разре-
шени в Оценката за съвместимост с предмета и целите 
на опазване на съответната НАТУРА 2000 защитена 
зона съгласно чл. 31, ал. 12, т. 1 и чл. 49 от Закона за 
биологичното разнообразие. За разлика от закона, 
директивата разпорежда, че това не се отнася до щети, 
нанесени от всяка разрешена дейност чрез решение 
по оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000, 
а само до онези щети, които са предвидени, посочени 
и отчетени при решението на компетентния орган, т.е. 
само ако щетите са част от предварително определе-
ните неблагоприятни ефекти.
Според ЗОПОЕЩ изключение от закона се отнася и 
до екологични щети, когато са изминали повече от 30 
години от възникването на емисиите, събитието или 
инцидента, причинили тези щети. Всъщност практика-
та на съда на ЕС показва, че директивата, респективно 
законът, се прилагат в рамките на 30 години, но само 
за щети, настъпили след 30 април 2007 г., независимо 
дали са резултат от дейности, емисия, събитие или 
инцидент, настъпили преди или след 30 април 2007 г.
Директивата за екологична отговорност дава възмож-
ност гражданите да се обърнем към компетентния 
орган в два случая: при непосредствена заплаха за 
екологични щети и при случаи на причинени екологич-
ни щети. Европейската заповед позволява страните 
членки да не прилагат частта с искане за действие в 
случай на непосредствена заплаха от щети. България 
се е възползвала от тази възможност. - Това означава, 
че гражданите и заинтересованите лица можем да от-
правяме искане за действие по реда на ЗОПОЕЩ само 
при случаи на причинени екологични щети. 
 
N.B.
Даже ЗОПОЕЩ да не ни дава основание за искане за 
превантивна реакция от страна на компетентните орга-
ни при заплаха от екологични щети, същото можем да  
поискаме по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК) (виж ГЛАВА 10). В такъв случай компе-
тентните органи са длъжни да реагират и предотвратят 
щетите. Също така можем да искаме реакция от страна 
на прокуратурата чрез сигнал до нея за потенциално 
унищожаване на защитени видове или природни место-
обитания, за замърсяване на реки или увреждане на 
почви.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135587536
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135587536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0035&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0035&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0056&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0018&from=BG
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Кои са компетентните органи, от 
които можем да искаме да наложат 
оздравителни мерки?

• Директорите на РИОСВ - при екологични щети 
върху защитени видове и местообитания и при щети 
върху почви, които създават значителен риск за 
човешкото здраве.
• Директорите на басейнови дирекции - при щети 
върху води и водни обекти.
• Директорите на национални паркове - при еколо-
гични щети върху защитени видове и местообитания 
на територията на съответния парк. 

Кои са защитените видове и природ-
ни местообитания, за които при ус-
тановени щети можем да поискаме 
РИОСВ или дирекцията на национал-
ния парк да наложат оздравителни 
мерки?

• „Защитени видове“ са видовете, определени в 
приложение № 3 към Закона за биологичното  
разнообразие.
• „Природни местообитания“ са местообитанията 
съгласно приложение № 1 и местообитания на видо-
ве съгласно приложение № 2 към Закона за биоло-
гичното разнообразие.

Кои щети не се определят като  
значителни и за тях не се налагат 
оздравителни мерки?
Отрицателни промени, които са по-малки от естестве-
ните изменения, считани за нормални за засегнатите 
видове или местообитания, не се класифицират като 
значителни. Същото важи и за отрицателни промени, 
които се дължат на естествени причини или произтича-
щи от намеса, представляваща нормално управление 
на обектите. Последното следва да е дефинирано 
в описанието на местообитанието или както е било 
извършвано по-рано от собствениците или оператори-
те на обектите. Щети върху местообитания, за които е 
установено, че ще се възстановят в кратък срок и без 
намеса до базисното си състояние или до състояние, 
считано за равностойно или превъзхождащо базисно-
то, достигнато единствено посредством динамиката на 
видовете или местообитанието, също не се класифици-
рат като значителни щети.

Как може да реагираме, ако устано-
вим, че са нанесени значителни щети 
върху защитени видове и природни 
местообитания?
Всяко физическо или юридическо лице, което е засег-
нато или е възможно да бъде засегнато от екологич-
ните щети, или има достатъчен интерес при вземането 
на решение за отстраняване на екологични щети, или 
твърди, че е нарушено негово право, може да иска 
директорът на РИОСВ или национален парк да започне 
процедура за определяне и прилагане на оздравителни 
мерки. Всички неправителствени организации, които 
имат цели в областта на опазване на природата или 
околната среда, се считат за заинтересовани страни.
Засегнатите или заинтересованите лица могат да 
отправят писмено искане до съответния директор на 
РИОСВ или национален парк (виж Приложение 8.1.), в 
което задължително трябва да посочат:

• имена и адрес за кореспонденция;
• място, териториален обхват и вид на причинените 
екологични щети;
• нарушено право на заявителя или основание за 
интерес при вземането на решение за отстраняване 
на екологични щети;
• видими и/или предполагаеми последствия от 
екологичните щети.

Можем да посочи, но не сме длъжни и:
• данни за оператора, причинил екологичните щети, 
ако са ни известни;
• действителни или предполагаеми причини за 
настъпването на екологичните щети;
• препоръки за предприемането на съответни оз-
дравителни мерки, ако имаме такива;
• други обстоятелства и факти, подкрепящи инфор-
мацията и наблюденията във връзка с причинените 
екологични щети.

Директорът на РИОСВ или национален парк може в 
седемдневен срок да поиска от нас  да допълним 
информацията, която сме предоставили. Ако информа-
цията е пълна или допълнена, директорът е длъжен в 
14-дневен срок да извърши проверка на място. 
Когато в резултат от извършената проверка се докаже, 
че е настъпила екологична щета и когато причините-
лят/операторът е известен, директорът на РИОСВ или 
национален парк препраща искането до оператора и му 
дава възможност да представи становище по искането 
в 14-дневен срок от получаването му.
Ако след извършване на проверката, когато опера-
торът е неизвестен, или след изтичане на 14-дневния 
срок от връчване на искането на известния причини-
тел, директорът извършва една от двете възможности:
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1. открива процедура по определяне на оздравител-
ни мерки по реда на ЗОПОЕЩ;
2. издава заповед за отказ за прилагане на оздра-
вителни мерки, в която посочва мотивите за това, и я 
публикува на интернет страницата си.

Директорът на РИОСВ или национален парк е длъжен 
писмено да уведоми за решението си заявителя на ис-
кането и оператора/причинителя на щетата в 7-дневен 
срок.
Ако решението е да се предприемат мерки, то про-
цедурата по определянето им и изпълнението им се 
провежда по реда на ЗОПОЕЩ. Ако директорът е издал 
заповед за отказ от провеждане на процедура, то тя 
подлежи на обжалване по реда на Административ- 
нопроцесуалния кодекс.
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9 ГЛАВА 
 
ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА  
ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА 
ВЛАСТ И МЕСТНОТО  
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Разработил Петко Цветков, СДП БАЛКАНИ
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Законът за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление урежда условията, 
организацията и реда за пряко участие на гражданите 
на Република България при осъществяване на държав-
ната и местната власт. Той урежда и мерките по изпъл-
нение на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива (ОВ, L 65/1 от 11 март 2011 г.)
Принципите, които залага Законът относно прякото 
участие на гражданите в управлението, са: свободно 
изразяване на волята, общо, равно и пряко участие 
с тайно гласуване, равен достъп до информация по 
поставения за решаване въпрос и еднакви условия за 
представяне на различните становища.
Законът предвижда прякото участие да се осъществя-
ва чрез:

1. Референдум;
2. Гражданска инициатива;
3. Европейска гражданска инициатива, по смисъла 
на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011 г.;
4. Общо събрание на населението.

Възможности за участие 
на гражданите по  
природозащитни казуси
Законът предвижда формите на гражданско участие 
да се прилагат на три нива – европейско, национално 
и местно. Референдумът може да се произвежда на 
национално и местно ниво. Гражданската инициатива 
може да се провежда на национално, европейско и 
местно ниво, а общото събрание на населението – на 
местно ниво. До момента няма успешно прилагане на 
формите на европейско и национално ниво, а същест-
вуващата практика е въпросите на околната среда да 
се решават на местно ниво.
 
NB!
Когато се коментира отношението на закона като на-
чин за разрешаване на проблемите на околната среда, 
основно трябва да бъде обърнато внимание на една 
форма – референдума и по-специално местния рефе-
рендум. При общини с малък брой жители подходяща 
форма за въздействие по природозащитни казуси е и 
общото събрание на населението.

Процедури по Закона за 
пряко участие на гражда-
ните в държавната власт и 
местното самоуправление

1. Референдум

1.1. МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 

Местният референдум се произвежда в община, район 
или кметство за пряко решаване на въпроси от местно 
значение, които законът е предоставил в компетент-
ността на органите на местно самоуправление, района 
или кметството. В областта на околната среда са 
важни решенията само на общинската администрация 
или общинския съвет, поради което ще разгледаме 
само тази форма.
Чрез местен референдум не могат да се решават въп- 
роси на общинския бюджет относно размера на мест-
ните данъци и такси, както и такива, касаещи правила-
та на вътрешната организация и дейност на общинския 
съвет. При произвеждането на местен референдум 
може да се гласува по един или по няколко въпроса. 
Решението, прието с местен референдум, не подлежи 
на последващо одобрение от общинския съвет. Об- 
щинският съвет приема акт, когато това е необходимо, 
за изпълнение на референдума.
Местен референдум се произвежда по предложение 
на: 

1. поне 1/5 от общинските съветници, но не по-мал-
ко от трима общински съветници; 
2. кмета на общината, съответно кмета на кметство-
то или района;
3. инициативен комитет с подписите на не по-малко 
от 1/20 от гражданите с избирателни права, които 
имат постоянен адрес на територията на съответ-
ната община, район или кметство към момента на 
вписване на предложението в регистъра.

Общинският съвет приема решение за произвеждане 
на местен референдум, когато това е поискано от ини-
циативен комитет с подписка, съдържаща подписите 
на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни 
права в съответната община, район или кметство.
Когато подписката включва валидните подписи на 
граждани между 1/20 и 1/10 от жителите на общината, 
общинският съвет е длъжен да я разгледа, но може да 
вземе решение да не се проведе референдум. Об- 
щинският съвет не може да откаже произвеждането  
на референдум, когато това е поискано от инициативен 
комитет с подписите на не по-малко от една десета 
от гражданите с избирателни права в съответната 
община.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485
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Необходимо е да се посочи, че при тези условия се про-
извежда и местен референдум за потвърждаване или 
неодобряване на решения, взети от общинския съвет. 
Ако в срок до един месец след обявяване на решение 
на общинския съвет, инициативен комитет с подписка, 
съдържаща подписите на не по-малко от една десета 
от гражданите с избирателни права на съответната 
община, поиска да се произведе референдум за одо-
бряване на решението, кметът на общината определя 
датата на референдума, който трябва да се произведе 
в срок до два месеца от постъпване на искането.
Публичен регистър
Председателят на общинския съвет е длъжен да съз-
даде публичен регистър, в който се завеждат пред-
ложенията за произвеждане на местен референдум. 
Предложението, независимо от инициатора, се адреси-
ра до председателя на общинския съвет, който в три-
дневен срок от постъпването му е длъжен да уведоми 
общинските съветници и кмета на общината за него. 
В предложението за местен референдум се включват 
един или няколко въпроса, на които гласоподаватели-
те отговарят с „да” или „не”. Въпросите се изписват на 
разбираем български език, кратко, точно и ясно.
Инициативен комитет и подписка
Инициативата за произвеждане на местен референдум 
чрез подписка се организира от инициативен комитет 
на граждани с избирателни права, състоящ се от мини-
мум трима и максимум седем членове, включително 
председател. Инициативният комитет организира 
подписката, като:

1. подготвя бланките, върху които се събират под-
писите;
2. след съгласуване с кмета на общината определя 
общодостъпни места, където ще се събират подпи-
сите;
3. уведомява писмено председателя на об- 
щинския съвет и кмета на общината за започването 
на подписката и за поставения за гласуване на рефе-
рендума въпрос (Приложение 9.1., Приложение 9.2., 
Приложение 9.3.);
4. окомплектова необходимите документи и внася 
подписката в общинския съвет.

Подписката на инициативния комитет на гражданите 
съдържа: предложението за произвеждане на рефе-
рендум с формулиране на въпроса за гласуване, трите 
имена, ЕГН, постоянния адрес и подписите на чле-
новете на инициативния комитет, адрес за контакт с 
инициативния комитет, мотивите на предложението и 
бланките със събраните подписи на граждани. 
Бланката, на която се събират подписите на граждани-
те, съдържа на всяка страница искането с въпроса или 
въпросите за референдума (Приложение 9.3.). Всяка 
бланка е с пореден номер. Гражданин, който иска да 
подкрепи предложението, вписва в бланката трите си 
имена, ЕГН, постоянния адрес и поставя своя подпис 
отдолу. На отделен ред в бланката се отбелязва, че 
личните данни няма да се използват за други цели, 

освен за референдума. В графа „забележки” се вписват 
и данните на придружителя, ако лицето е с физически 
или зрителни увреждания и има нужда от помощ при 
изразяване на волята си. Всеки гражданин с постоянен 
адрес на територията на съответната община може да 
положи подписа си еднократно в подписката, органи-
зирана по реда на този закон.
Срокове
Ако в срок до три месеца от уведомяването на об- 
щинския съвет подписката не бъде внесена в него, про-
цедурата по внасяне на предложение за референдум се 
прекратява от председателя на общинския съвет. Нова 
подписка с предложение за референдум по същия 
въпрос може да бъде започната не по-рано от 6 месеца 
от прекратяване на процедурата от председателя на 
общинския съвет поради невнасяне или не по-рано от 
една година от решението на общинския съвет, с което 
се отхвърля предложението.
Подписката се внася в общинския съвет от инициатив-
ния комитет и се вписва в публичния регистър, воден 
от председателя на общинския съвет. Подписката се 
внася и в структуриран електронен вид като съдържа 
данните на гражданите, положили саморъчен подпис в 
последователността, в която са вписани в подписката. 
Председателят на общинския съвет изпраща подпис-
ката в структуриран електронен вид на териториално-
то звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация 
и административно обслужване” към Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, което 
извършва незабавно служебна проверка. Когато се 
установи наличието на необходимия брой подписи, из-
искуеми от закона, проверката се преустановява и се 
изготвя протокол, който се изпраща на председателя 
на общинския съвет.
В срок до три дни от постъпването на подписката 
председателят на общинския съвет уведомява за нея 
общинските съветници, определя водеща комисия за 
нейното обсъждане и насрочва заседание на об- 
щинския съвет, в срок до един месец от постъпва-
нето й. Постоянните комисии и кметът са длъжни да 
обсъдят предложението и да представят станови-
щата си не по-късно от три дни преди заседанието 
на общинския съвет. Те представят на председателя 
на общинския съвет проект за решение. Проектът за 
решение одобрява предложението за произвеждане на 
референдум с въпроса или въпросите, по които трябва 
да се проведе гласуването или мотивирано отхвърля 
предложението. Общинският съвет определя дата за 
произвеждане на референдума, не по-рано от 45 дни и 
не по-късно от 60 дни от решението за референдума. 
Общинският съвет определя датата за гласуването в 
един почивен ден. При постъпване на няколко пред-
ложения общинският съвет определя обща дата за 
произвеждането на местен референдум.
Решение на общинския съвет
Общинският съвет може да редактира, без да променя 
смисъла на съдържащия се в предложението за про-
извеждане на местен референдум въпрос или въпро-
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си, както и тяхната поредност. Ако общинският съвет 
установи, че въпросът е незаконосъобразен, с моти-
вирано решение отказва произвеждането на местен 
референдум. Общинският съвет може с мотивирано 
решение да не приеме предложението за произвеж-
дане на референдум, с изключение на случая, когато 
това е поискано от инициативен комитет с подписка, 
съдържаща подписите на не по-малко от една десета 
от гражданите с избирателни права в съответната 
община, при условие че не са повдигнати финансовите 
или организационни въпроси, посочени по-горе.
Решението на общинския съвет, с което се произнася 
по искането за произвеждане на местен референдум, 
може да се обжалва от инициаторите или от съответ-
ния областен управител пред компетентния админи-
стративен съд в 7-дневен срок от обявяване му. Адми-
нистративният съд разглежда жалбата в тричленен 
състав. Решението на съда е окончателно. Ако об- 
щинският съвет не приеме решение за насрочване на 
референдум, инициативният комитет има право да по-
иска от областния управител да насрочи референдум.
В решението си за произвеждане на местен референ-
дум общинският съвет одобрява разходите за органи-
зирането и финансирането от общинския бюджет за 
тази цел. Кметът и общинската администрация осъ-
ществяват организационно-техническата подготовка 
на местния референдум. 

NB!
Решението, прието чрез местен референдум, се обя-
вява в тридневен срок от председателя на общинския 
съвет на официалната интернет страница на общината, 
в един регионален вестник и в една регионална елек-
тронна медия, след изтичане на сроковете за обжалва-
не или след влизане в сила на решението на съда, ако 
е оспорено пред него. Решението, прието чрез местен 
референдум, влиза в сила веднага след обявяването 
му. Изпълнението на подобно решение се организира 
от кмета на общината, района или кметството.

Информационна кампания
Преди произвеждането на референдум задължително 
се провежда информационна кампания, която започва 
30 дни преди датата на произвеждане на референдума 
и приключва 24 часа преди него. Кметът организира 
отпечатването на информационен лист, който съдър-
жа: формулировката на въпроса, кратка информация 
за мотивите на референдума, въз основа на предло-
жението на инициативния комитет, както и информа-
ция за времето, мястото и реда за произвеждане на 
референдума. Всеки гражданин има право да получи 
информация за различните позиции по въпроса на ре-
ферендума. Общините предоставят безвъзмездно на 
инициативния комитет и на застъпници на алтернатив-
ната позиция подходящи помещения за провеждане 
на обсъждания и други прояви по въпроса или въпро-
сите, предмет на референдума. 

Гласуване
Гласуването се провежда при правила, определени от 
закона, които много приличат на гласуването на избо-
ри. Законът предвижда, че предложението, предмет на 
референдума, е прието, ако в референдума са участ-
вали не по-малко лица от участвалите в последните 
избори за общински съвет в съответната община и ако 
с “да” са гласували повече от половината от участвали-
те в него избиратели. В същото време, някои комисии 
и съдии приемат това изискване за дискриминационно 
и неотчитащо реалностите в общините и изисква-
нията на Конституцията и са одобрявани резултати в 
референдуми, в които не са участвали определеният 
брой гласоподаватели. Ако предложението, предмет 
на референдума, не е прието, местен референдум по 
същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от 
една година от датата на произвеждането му. Закон-
ността на резултатите от местен референдум може 
да се оспори от инициаторите му или от съответния 
областен управител в 7-дневен срок от обявяването на 
резултатите от общинската избирателна комисия пред 
компетентен административен съд, който се произна-
ся в 14-дневен срок. Решението на административния 
съд може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 
Върховния административен съд, който се произнася в 
14-дневен срок и неговото решение е окончателно. 

Пример: Местен референдум в Община Горна Малина - 
25 юни 2011 г.
Въпрос: „Съгласни ли сте община Горна Малина да 
предоставя права върху земи общинска собственост за 
проучване и откриване на сметища за опасни отпадъци, 
мини и кариери за добив на подземни богатства или 
замърсяващи производства.“
Инициатива – подписка, подкрепена от ОбС 
Избирателна активност: 89.6% - референдумът е валиден.
Резултатът: 92% от гласувалите отговарят на въпроса с 
„не”.
Причина за референдума е „тежката едногодишна битка, 
водена от гражданския комитет и общината срещу опи-
тите на фирма „ИН МАТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да се сдобие 
с разрешително за добив на строителни материали на 
500 метра от Негушево, където са снимани десетки 
български филми“, се казва в съобщението. На същия 
парцел трябвало да бъде засадена гора по спечелен от 
общината европейски проект на стойност 540 000 лева.
 
Пример: Местен референдум в Община Трън - 11.06.2017 г.
Въпрос: „Против ли сте община Трън чрез общинския 
съвет да одобрява устройствени планове, определящи 
територии за добив и обработка на метални полезни 
изкопаеми?“
Инициатива – предложение на кмета на Общината, пред-
хождано от Гражданска инициатива
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Избирателна активност:   58,41% - референдумът е вали-
ден.                          .
Резултатът: 94% от гласувалите са отговорили с „да“.
Причина за референдума е инвестиционното предло-
жение за добив и преработка на злато на „Евромакс 
сървисис“ (част от групата на „Асарел – Медет“), което 
застрашава природата на град Трън. Инвестиционното 
намерение предвижда два участъка с обща концесионна 
площ от 19,25 кв. км, като откритите рудници и хвос-
тохранилища се очаква да заемат 2 100 дка. Част от 
територията на северния участък попада в две зони от 
мрежата НАТУРА 2000, обявени за защита на дивата фло-
ра и фауна в планината Руй. С многобройни граждански 
акции, между които: разяснителна кампания за после-
диците за района от реализирането на инвестиционно-
то намерение, изкачване на връх Стража в защита на 
трънската природа, почистване на река Ерма,  издаване 
на безплатен вестник „Референдум“ и разпространение 
на информационни материали сред местното население, 
референдумът достига до успешен резултат. 
 
Пример: Местен референдум община Радомир 
октомври 2014 
Проблем: Искане за концесия на част от местността 
„Диканите”, за да се изгради открита мина и да се добива 
злато и сребро. Върховният административен съд спря 
проекта заради липса на екологична оценка. Въпреки 
това местните граждани организират местния референ-
дум, за да се реши веднъж завинаги кое е по-важно за 
жителите на Радомир –опазването на природата или 
развитието на този вид индустрия. 
Въпрос: „Съгласни ли сте Община Радомир да не одобря-
ва устройствени планове, предвиждащи добив и прера-
ботка на подземни богатства?“
Инициатива – Подписка с 4150 подписа
Праг – 10 137 участници
Резултати: Гласуват 7 474 – 6770 гласа „Против“ и 704 със 
„За“
Отчитайки резултатите от проведения местен Референ-
дум, като взе в предвид волята на 6 770 гласували с „ДА“ 
и на основание чл.17, чл.20, чл.21, т.11 и т.12 от ЗМСМА 
Общинският съвет на Радомир
Р Е Ш И

1. Общински съвет – Радомир оценява високо граж-
данската ангажираност и участието на жителите на 
община Радомир в проведения местен референдум 
с въпрос: „Съгласни ли сте Община Радомир да не 
одобрява устройствени планове, предвиждащи добив 
и преработка на подземни богатства?“.
2. Общинския съвет приема резултата от референ-
дума, като ясен сигнал и желание на гражданите, 
общината да се развива като екологично чист район и 
опазване на природата за идните поколения.
3. Общинския съвет и Общинската администрация в 
бъдеще да не одобряват устройствени планове, пред-
виждащи добив и преработка на подземни богатства.

От досегашната практика и опит в провеждането на 
местни референдуми в България е видно, че достига-
нето на прага за минимално участие на избирателите в 
референдума е трудно преодолимо препятствие, но не 
невъзможно. Участието на гражданите в референдуми 
би могло да се стимулира чрез паралелно провежда-
не на гласуването на референдума с провеждането 
на избори, особено такива за национални или местни 
органи на властта. В случай на недостигане на прага, 
но при сериозна избирателна активност с категорично 
ясен резултат в подкрепа на един от двата отговора, 
общинският съвет може да вземе решение, което да 
потвърди преобладаващия резултат. Това се доказва и 
от примера за местен референдум в Радомир.

1.2. НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Поради твърде високите изисквания и липсата на до-
сегашен положителен опит тази форма на гражданско 
участие е представена съвсем кратко-информативно 
без подробно разписване на процедурите за нейното 
провеждане.
Национален референдум се произвежда за пряко реша-
ване от гражданите на въпроси с национално значение 
от компетентността на Народното събрание.
Чрез национален референдум не могат да се решават 
въпроси от компетентността на Великото Народно 
събрание по определени, посочени в закона членове 
от Конституцията за размера на данъците, таксите и 
трудовите и осигурителните плащания и вноски на 
държавния бюджет, на правилата на вътрешната орга-
низация и дейност на Народното събрание. Не могат да 
се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси 
и закони, които уреждат изцяло материята в дадена 
област. 
Референдум по въпроси, уредени в сключени от Репу-
блика България международни договори, може да се 
произвежда преди тяхната ратификация.
При произвеждането на национален референдум може 
да се гласува по един или по няколко въпроса. Реше-
нието, прието с национален референдум, не подлежи 
на последващо одобрение от Народното събрание. 
Народното събрание приема акт, когато това е необхо-
димо, за изпълнение на решението. Ако в срок до три 
месеца след обявяване на резултата от референдума 
Народното събрание не приведе свой акт в съот- 
ветствие с изразената от гласоподавателите воля, 
този акт не се прилага в частта, която противоречи на 
решението на референдума.
Предложение до Народното събрание за произвеждане 
на национален референдум може да бъде направено 
от: 1) не по-малко от една пета от народните предста-
вители; 2) Президента на Републиката; 3) Министер-
ския съвет; 4) не по-малко от една пета от общинските 
съвети в страната; 5) инициативен комитет на гражда-
ни с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 
подписа на граждани с избирателни права.
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Народното събрание приема решение за произвежда-
не на национален референдум, когато това е поискано 
от инициативен комитет с подписка, съдържаща под-
писите на не по-малко от 400 000 български граждани 
с избирателни права. Председателят на Народното 
събрание организира създаването и воденето на 
публичен регистър, в който се вписват предложенията 
за произвеждане на национален референдум и иници-
ативните комитети.

2. Гражданска инициатива 
Гражданската инициатива има за цел гражданите да 
правят предложения до Народното събрание или до 
органите на централната изпълнителна власт за реша-
ване на въпроси от национално значение, а на местно 
ниво – да правят предложения до общинския съвет, 
кмета на общината, на района или на кметството или 
до областни или регионални органи на изпълнителната 
власт за решаване на въпроси от местно значение.
Основен проблем пред тази форма на участие на граж-
даните е, че колективните органи на властта, като НС 
или общински съвет, не носят отговорност за решени-
ята си и могат да забавят разглеждането на въпроси-
те, повдигнати от гражданите, за неопределено дълъг 
период.
Пример: Гражданска инициатива „За запазване на Ве-
линград като екологично чист регион без рудодобив“
Кампанията стартира в края на 2014 след провеждане 
на обществените обсъждания на доклада от ОВОС на 
Инвестиционно предложение (ИП) за добив на волфрам 
над Велинград, когато се надига вълна от недоволство 
сред местната общност срещу изграждането на мина за 
добив на ценния метал волфрам. В резултат от което е 
създадена гражданска инициативна група, наречена “За 
запазване на община Велинград като екологично чист 
регион без рудодобив”. 
Кампанията обединява не само граждани и екоакти- 
висти, но и представители на хотелиерите и ресто-
рантьорите във Велинград, което е забележителен 
прецедент на сътрудничество между бизнес и приро-
дозащитници. Заедно те връчват на кмета подписка 
против отварянето на волфрамовата мина. Събраните 
подписи са 11 200, като участие в подписката са взели 
само местни граждани. Още 7 000 подписа са събрани и 
от граждани на цяла България. В резултат на кампанията 
кметът на Велинград се обявява против инвестиционно-
то намерение. 
След няколко решения на Общински съвет Велинград 
против добива на волфрам общинските съветници 
излизат с декларация за прекратяване на концесионната 
процедура за добив на волфрамсъдържащи руди от на-
ходище „Грънчарица”. Общинският съвет във Велинград 
настоява да бъдат предприети всички законосъобразни 
действия за прекратяването на процедурата по учредя-
ване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди 
от находище „Грънчарица- Център”. Местният парла-
мент настоява и за приемане на решение от страна на 

Народното събрание за недопускане на учредяване на 
концесии за добив на полезни изкопаеми, които могат 
да застрашат живота и здравето на гражданите. Об- 
щинските съветници от Велинград призовават об- 
щинските съветници на общините от Западните Родопи 
да разгледат на свои заседания и да преподпишат текста 
на Декларацията, както и да обсъдят съвместни дейст-
вия за спирането на процедури по добива на цветните 
метали в Западните Родопи.
За повече информация: Фейсбук страницата на инициа-
тивата, описание на случая на страницата на Коалиция 
„За да остане природа в България“. 
2.1. Местна гражданска инициатива
Чрез местна гражданска инициатива гражданите 
правят предложения до общинския съвет, кмета на 
общината, на района или на кметството или до област-
ни или регионални органи на изпълнителната власт 
за решаване на въпроси от местно значение. Мест-
ната гражданска инициатива се осъществява чрез 
подписка, организирана от инициативен комитет на 
територията на съответната община, район, кметство 
или населено място (Приложение 9.4., Приложение 9.5., 
Приложение 9.6., Приложение 9.7.).
Местната гражданска инициатива се организира по 
решение на събрание на не по-малко от 50 граждани с 
избирателни права с постоянен или настоящ адрес на 
територията на съответната община, район, кметство 
или населено място. Събранието: 

1. одобрява предложение до общинския съвет, 
кмета на общината, района или кметството, или до 
областни или регионални органи на изпълнителната 
власт, за което да се събират подписи на граждани с 
избирателни права; 
2. избира инициативен комитет, който се състои от 
трима до 5 членове, включително председател; 
3. одобрява бланката за събиране на подписите; 
4. определя срока и реда за събиране на подписите; 
местата за събиране на подписите се определят след 
съгласуване със съответния кмет.

За събранието на гражданите се съставя протокол 
(Приложение 9.4.), към който се прилага списък с име-
ната, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участва-
лите в събранието граждани (Приложение 9.6.).
Местната гражданска инициатива, както и национална-
та се извършват чрез подписка. Подписката се про-
вежда в срок, определен от събранието, но не по-дълъг 
от три месеца от провеждането на събранието за 
организиране на национална гражданска инициатива 
и два месеца - за местната гражданска инициатива. 
Всеки гражданин с избирателни права може да положи 
подписа си еднократно в подписката, включително 
и на място, различно от неговия постоянен адрес - за 
националната гражданска инициатива, а за местната 
гражданска инициатива - в съответствие с постоянния 
или настоящия му адрес.

https://www.facebook.com/zavelingrad/
https://www.facebook.com/zavelingrad/
http://forthenature.org/cases/45
http://forthenature.org/cases/45
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Подписката съдържа: 
1. одобреното предложение, което е обект на под-
писката; 
2. протокол от събранието; 
3. бланките със събраните подписи на граждани. 

Бланката за подписката трябва да отговаря на опреде-
лени изисквания и да съдържа определена информа-
ция, ясно разписана в Закона (Приложение 9.7.)
Инициативният комитет организира информационна 
кампания и обществени дискусии във връзка с предло-
жението, по което се провежда подписката.
В срока, определен на Събранието, инициативният 
комитет внася подписката в съответния орган на из-
пълнителната власт - в общинския съвет, до кмета на 
общината, района или кметството, или до областните 
или регионалните органи на изпълнителната власт- 
за местната гражданска инициатива. Подписката се 
внася и в структуриран електронен вид, като съдържа 
данните на гражданите, положили саморъчен подпис, 
в последователността, в която са вписани в подпис-
ката. Подписката е придружена от списък с имената и 
допълнителна информация и подписите на членовете 
на инициативния комитет и адрес за контакти (Прило-
жение 9.5.). При постъпването на предложение чрез 
местна гражданска инициатива компетентният орган, а 
в случаите, когато той е колективен - неговият предсе-
дател или ръководител, изпраща подписката в струк-
туриран електронен вид на ГД „ГРАО“ към Министер-
ството на регионалното развитие и благоустройството 
или на териториалното ѝ звено в съответната област, 
които извършват незабавно служебна проверка. За 
резултатите от проверката се изготвя протокол, който 
се изпраща на съответния компетентен орган.
Органите, до които е отправена подписката за нацио-
нална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат 
направените предложения и в тримесечен срок от 
връчването на подписката да обявят своето решение 
и мерките за неговото изпълнение на своите интер-
нет страници, в един национален ежедневник и по 
обществените електронни медии. Общинският съвет, 
кметът или органите на изпълнителната власт, до 
които е отправена местната гражданска инициатива, 
са длъжни да разгледат направените предложения и в 
едномесечен срок от връчването на подписката да обя-
вят своето решение и предприетите мерки в интернет 
страницата на общината и в един регионален вестник. 
Органите са длъжни в тримесечния срок писмено да 
уведомят инициативния комитет за своето решение и 
за мерките за неговото изпълнение.
2.2. Национална гражданска инициатива
Поради липсата на досегашен положителен опит тази 
форма на гражданско участие е представена съвсем 
кратко-информативно. Чрез национална граждан-
ска инициатива гражданите правят предложения до 
Народното събрание или до органите на централната 
изпълнителна власт за решаване на въпроси от нацио-
нално значение. Националната гражданската инициа-

тива се осъществява чрез подписка, организирана от 
инициативен комитет на територията на цялата страна. 
Процедурите до голяма степен повтарят тези при мест-
на гражданска инициатива.

NB!
Административнопроцесуалният кодекс предлага 
възможност, подобна на гражданската инициатива, 
но за всеки един гражданин, без да е необходимо да 
се прави подписка – чрез сигналите и предложенията 
(глава 8 на АПК, чл. 107-125). (Виж ГЛАВА 10)

3. Европейска гражданска  
инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1  
от Регламент (ЕС) № 211/2011
Поради твърде високите изисквания и липсата на 
положителен опит с тази форма на гражданско участие 
в България, тя е представена съвсем кратко-инфор-
мативно без подробно разписване на процедурите за 
нейното провеждане. 
С Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парла-
мент и на Съвета от  16 февруари 2011 г. се установяват 
процедурите и условията, необходими за представяне-
то на граждански инициативи по член 11 от Договора 
за Европейския съюз и член 24 от Договора за функ-
ционирането на Европейския съюз.
Според този регламент „гражданска инициатива“ 
означава инициатива, която се внася в Европейската 
комисия. Гражданите приканват Комисията да пред-
стави подходящо предложение в рамките на правомо-
щията ѝ по въпроси, за които те считат, че за целите на 
прилагането на Договорите е необходим правен акт на 
Европейския съюз. Инициативата трябва да е получила 
подкрепата на най-малко един милион, имащи право 
да я подпишат поддръжници, които произхождат от 
най-малко една четвърт от всички държави членки.
Организаторите трябва да са граждани на Европейския 
съюз и да са на възраст, на която имат право да гласу-
ват на изборите за Европейски парламент. Организа-
торите създават граждански комитет от поне седем 
лица, които пребивават в най-малко седем различни 
държави членки.
Организаторите определят един представител и един 
заместник („лица за контакт“), които осъществяват 
връзка между гражданския комитет и институциите на 
Съюза по време на процедурата и които са упълномо-
щени да правят изказвания и да действат от името на 
гражданския комитет.
Организаторите, които са членове на Европейския 
парламент, не се отчитат в бройката за постигане на 
минимума, който се изисква за образуване на граждан-
ски комитет.
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За да имат правото да подкрепят дадена предложена 
гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са 
граждани на Европейския съюз и да са на възраст, на 
която имат право да гласуват на изборите за Европей-
ски парламент.
Има изискване за минимален брой поддръжници от 
всяка държава-членка. Поддръжниците на дадена 
гражданска инициатива трябва да произхождат от 
най-малко една четвърт от държавите членки.
В най-малко една четвърт от държавите членки 
поддръжниците трябва да наброяват в момента на 
регистрацията на предложената гражданска инициа-
тива най-малко минималният брой граждани, посочен 
в Приложение I на регламента. Този минимален брой 
съответства на броя на членовете на Европейския пар-
ламент, избрани във всяка държава-членка, умножен 
по 750. За България това са 12 750 граждани.
При условие че всички приложими процедури и усло-
вия, определени в настоящия регламент са спазени, 
организаторите могат да внесат гражданската ини- 
циатива в Европейската комисия, придружена от 
информация относно получените за инициативата 
помощ и финансиране. Информацията се публикува в 
регистър.
Когато Комисията получи гражданска инициатива, 
тя публикува незабавно гражданската инициатива в 
регистъра и се среща с организаторите на подходя-
що равнище, за да им даде възможност да обяснят 
подробно повдигнатите с гражданската инициатива 
въпроси. В срок от три месеца Комисията излага в  
съобщение своите правни и политически заключения 
за гражданската инициатива, действията, които смята 
да предприеме, ако има такива, и причините за реше-
нието дали да предприеме тези действия, или не. Съоб-
щението се представя на организаторите, на Европей-
ския парламент и на Съвета и се оповестява публично.
В Закона за пряко участие на гражданите в държав-
ната власт и местното самоуправление се разглежда 
основно удостоверяване на изявленията за онлайн 
подкрепа на европейска гражданска инициатива в 
България. Изявленията за подкрепа от поддръжниците 
на предложената европейска гражданска инициатива 
се събират на хартиен носител или по електронен път.
В случаите, когато е организирана европейска граж-
данска инициатива, компетентен орган за извършване 
на проверка и удостоверяване броя на действителните 
изявления за подкрепа, събрани за Република Бъл-
гария, е Главна дирекция „Гражданска регистрация и 
административно обслужване“ към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. Провер-
ката се извършва в срок до три месеца от получаване 
на изявленията, като за резултатите от нея на органи-
заторите се издава удостоверение, потвърждаващо 
броя на действителните изявления за подкрепа. В 
случаите, когато се събират изявления за подкрепа он-
лайн, получени чрез системата за събиране на онлайн 
данни, председателят на Държавна агенция „Електрон-
но управление“ е органът, компетентен да удостовери, 

че използваната за целта система за събиране на 
онлайн данни отговаря на изискванията на Регламент 
(ЕС) № 211/2011.

4. Общо събрание на населението 
Общо събрание на населението се провежда за реша-
ване на въпроси от местно значение, компетентността 
за чието решаване, по целесъобразност, е предоста-
вена на съответния общински съвет или кмет. Тази 
форма е подходяща за разрешаване на проблеми на 
околната среда само в много малки общности – до 2 
000 души, независимо че формата може да се прилага в 
общини, райони, кметства, населени места и квартали 
с население до 10 000 жители. Практически решенията 
на проблемите на околната среда се взимат на ниво 
общински съвет или кмет на община, поради което 
тази форма е подходяща само за общини с малък брой 
население, в които може да се проведе валидно общо 
събрание с участие на не по-малко от 1/10 от граждани-
те. Очевидно е, че при 10 000 избиратели вероятността 
да се намери зала в общината, в която да се съберат 
1000 души е малка. 
Общото събрание на населението се свиква от кмета 
на общината въз основа на:

• Негова инициатива;
• Решение на общинския съвет; 
• Искане (инициативата с подписка) на най-малко 
1/50, но не по-малко от 20 граждани с избирателни 
права, с постоянен или настоящ адрес на терито-
рията на общината към момента на формулиране на 
искането. 

При провеждане на общо събрание общинският 
съвет или кметът на общината са длъжни да издадат 
съответните актове за предприемане на необходи-
мите действия в срок до един месец от приемането 
на решението от общото събрание на населението в 
общината, района или кметството, освен ако самото 
общо събрание не е определило по-дълъг срок.

NB!
Независимо че местната власт не разрешава строител-
ство на кариери или изграждането на някакво пред-
приятие, все пак тя има функции по одобряване на под-
робни устройствени планове, без които е невъзможно 
да се започне експлоатация. Ако в резултат на местен 
референдум или общо събрание, в общината се вземе 
решение да не се одобрява подобна документация, 
действията практически не могат да се реализират.

В случай че общо събрание се свиква с подписка на 
населението, тя се организира от инициативен комитет 
на граждани, състоящ се от трима до деветима члено-
ве, включително председател. Всеки гражданин, който 
иска да подкрепи предложението, вписва в бланката 
трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес 
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и поставя своя подпис под него, като може да стори 
това само еднократно за конкретна подписка. Иници-
ативният комитет внася подписката при кмета, който 
в посочения в нея срок, е длъжен да свика общото 
събрание на населението. Подписката се внася и в 
структуриран електронен вид, като съдържа данните 
на гражданите, положили саморъчен подпис, в по-
следователността, в която са вписани в подписката. 
Кметът изпраща подписката в структуриран електро-
нен вид на териториалното звено на Главна дирекция 
“Гражданска регистрация и административно обслуж-
ване” към Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, което извършва незабавно 
служебна проверка. Когато се установи наличието на 
необходимия брой подписи, проверката се преустано-
вява и се изготвя протокол, който се изпраща на кмета 
на общината.
Съобщението за свикване на общото събрание съдър-
жа деня и часа на събранието, мястото на провеждане 
и въпросите, които се предлагат за обсъждане. Пуб-
личното му оповестяване трябва да бъде не по-късно 
от 15 дни преди насрочената дата за провеждане на 
събранието.

NB!
Основен проблем пред тази форма на участие е 
легитимността на провеждането и легитимността 
на решенията. Общото събрание на населението се 
смята за редовно, ако на него присъстват не по-малко 
от ¼ от гражданите с избирателни права в общината, 
района, кметството, населеното място или квартала. 
Когато в определения час не са се явили посоченият 
брой граждани, събранието се отлага с един час, след 
което се провежда с онези, които присъстват. Техният 
брой обаче не може да бъде по-малък от 1/10 от всички 
граждани с избирателни права. Решението се приема с 
гласовете на не по-малко от половината от присъства-
лите на събранието гласоподаватели. 

Общото събрание на населението се провежда от коми-
сия от трима до петима членове, включително предсе-
дател, избрани с мнозинство от повече от половината 
от присъстващите граждани с избирателни права. 
Гласуването в общото събрание е тайно, освен ако 
самото общо събрание не реши да е явно. За отчитане 
на резултатите от явното гласуване събранието избира 
преброители. Комисията одобрява бюлетините за 
гласуването, когато то е тайно и организира гласуване-
то и определянето на резултата. Решенията на общото 
събрание се обявяват от председателя на комисията 
незабавно. Комисията изготвя протокол, в който се 
отразяват: дата, час на започване, час на закриване и 
място на събранието, въпроси, които са били обсъде-
ни, резюме на изказаните предложения и мотиви към 
тях, както и резултатите от гласуването и приетото 
решение. Протоколът се подписва от председателя на 
комисията и се съхранява в общинската или районната 
администрация или кметство.

Пример: Общо събрание на населението в с. Горен  
чифлик, общ. Долни чифлик, 11 юни 2010 г.
Проблем: „Изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни води и довеждащи колектори за с. Горен чифлик 
и с. Пчелник”.
Обсъждане и даване на съгласие за промяна начина на 
трайно ползване на поземлен имот 028051 по Картата 
на възстановената собственост на с. Горен чифлик, 
местност „Скрипката”, който ще бъде засегнат от из-
вършването на проектните и строителни дейности при 
реализацията на проекта от „пасище, мера” в „друга 
селскостопанска територия”.
Резултати: 131 гласа „за”, „против” и „въздържал се” – 
няма
Общото събрание реши: На основание чл. 61, ал. 4 от За-
кона за пряко участие на гражданите в държавната власт 
и местното самоуправление във връзка с чл. 25, ал.10 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи общото събрание дава съгласие за промяна начина 
на трайно ползване на поземлени мот 028051 по Карта-
та на възстановената собственост на с. Горен чифлик 
от„пасище, мера” в „друга селскостопанска територия” 
за изграждане на канализационна помпена станция.



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Глава 10 | 75

10
ГЛАВА 
 
АДМИНИСТРАТИВНО- 
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Разработил Тома Белев, АПБ
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Административнопроцесуалният кодекс (АПК) е осно-
вен акт за административния процес у нас и обединява 
множество норми, свързани с:

1. основните принципи на административния про-
цес;
2. издаването, оспорването и изпълнението на 
административните актове;
3. оспорването на административните актове по 
административен и съдебен ред;
4. оспорването по съдебен ред на подзаконови 
нормативни актове;
5. разглеждането и решаването на сигналите и пред-
ложенията на гражданите и организациите;
6. производството за обезщетение за вреди от 
незаконни актове, действия или бездействия на 
административни органи и длъжностни лица, както и 
за вреди от правораздавателната дейност на адми-
нистративните съдилища и Върховния администра-
тивен съд;
7. разглеждането на искания да се задължи админи-
стративен орган да извърши или да се въздържи от 
определено действие;
8. дейността по уеднаквяване на съдебната практи-
ка по административни дела;
9. изпълнението на административните и на съдеб-
ните актове по административни дела;
10. извършването на комплексно административно 
обслужване;
11. споразумението и административния договор.

В настоящия наръчник досега многократно използвах- 
ме различни части от АПК или се позовавахме на тях. 
Разбира се, най-добре с правото работят юристите, но 
ще си позволим сбито да споделим важни елементи от 
нашия опит при използването на АПК.
Колкото и да е голям АПК, в него не винаги можем да 
намерим онзи член или алинея, които сме убедени, че 
трябва да съществуват, за да защитим природата. В 
тези случаи се обръщаме към основните принципи на 
административния процес – законността, съразмер-
ността, прилагането на нормативен акт от по-висока 
степен, истинността, служебното начало, безпри-
страстността, бързината, публичността, прозрач-
ността, последователността и предвидимостта не са 
просто красиви думи от началото на кодекса. На тях 
винаги можем да се позоваваме и да настояваме те да 
бъдат приложени.
Ако не сме сигурни как да реагираме в едно админист- 
ративно производство, винаги можем да се обърнем 
към прокуратурата. Прокурорът следи за спазване на 
законността в административния процес, като може да 
предприема действия за отмяна на незаконосъобразни 
административни актове, споразумения, администра-
тивни договори и съдебни актове, съобразно правата 
си.

Винаги когато кодексът позволява, оспорваме адми-
нистративния акт пред горестоящия административен 
орган. Това позволява да не харчим излишно средства 
за съдебни такси, да не натоварваме излишно съдеб-
ната система, но и да имаме време да съберем повече 
информация, ако решим да водим съдебен спор, да си 
изберем подходящ адвокат и т.н. Ако горестоящият 
орган не реши в наша полза, след това можем да се 
обърнем към съда, ако считаме, че сме прави. 
Преди да предприемем битка по някой акт, който сме 
пропуснали да разберем, че е издаден, винаги прове-
ряваме дали не може да се възобнови производството 
по неговото издаване заради обстоятелствата посоче-
ни в чл.99. Едно възобновяване може да спести време 
и средства както за нас, така и за административния 
орган.
Ако считаме, че може да се усъвършенства организа-
цията и дейността на административните актове или 
за решаване на други въпроси в рамките на компе-
тентността на тези органи, никога не се спираме да 
направим предложение за това. Решение по предложе-
нието ни се взема най-късно два месеца след неговото 
постъпване и ни се съобщава в 7-дневен срок.
Най-честа част от нашата работа по един случай е 
подаването на сигнал (виж Приложение 10.2.). Сиг-
нали могат да се подават за злоупотреби с власт 
и корупция, лошо управление на държавно или об-
щинско имущество или за други незаконосъобразни 
или нецелесъобразни действия, или бездействия на 
административни органи и длъжностни лица в съот-
ветните администрации, с които се засягат държавни 
или обществени интереси, права или законни интереси 
на други лица. Никой не може да ни преследва само 
заради подаването на сигнал. Сигналите може да 
подаваме писмено или устно, лично или чрез упълно-
мощен представител, по телефон, факс или електронна 
поща. Ние предпочитаме да ги подаваме по електрон-
на поща и после настояваме да получим входящ номер 
на тяхната регистрация в деловодството на органа. 
Решението по сигнала се взема най-късно в двумесе-
чен срок от постъпването му. Когато особено важни 
причини налагат, срокът може да бъде продължен от 
по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за 
което се уведомява подателят. Когато уважи сигнала, 
органът взема незабавно мерки за отстраняване на 
допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за 
което уведомява подателя и другите заинтересовани 
лица. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и 
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постано-
вяването му.
Никога не се притесняваме да поискаме наш спор да 
се реши от съда. Съдът е част от трите власти, които 
издържаме чрез данъците си и заедно с независимите 
медии и гражданското общество е част от защит-
ните системи на всяка демокрация. В нашия случай 
говорим за административните съдилища, които се 
намират във всеки областен център, и Върховния 
административен съд, чието седалище е в София. 
Чрез разпоредбите на АПК можем да оспорим пред 
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съда всеки индивидуален или административен акт, 
всеки подзаконов нормативен акт, всеки отказ да се 
издаде индивидуален административен акт (ИАА), 
решението на по-горестоящия административен орган, 
с който е изменен ИАА или е отменен и въпросът е 
решен по същество, както и решенията по искания за 
издаване на документи от значение за признаване, 
упражняване или погасяване на права или задължения 
(виж Приложение 10.1.). Административните актове 
могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни 
части. Основанията за оспорване на административ-
ните актове са: липса на компетентност, неспазване 
на установената форма, съществено нарушение на 
административнопроизводствени правила, противоре-
чие с материалноправни разпоредби и несъответствие 
с целта на закона. Административните актове могат 
да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им, а 
мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да 
се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, 
в който административният орган е бил длъжен да се 
произнесе. Жалбата или протестът се подава в писме-
на форма и трябва да съдържа:

• съда, към който се обръщаме;
• за физически лица, български граждани: три 
имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако 
има такъв;
• за юридически лица: наименованието на юридиче-
ското лице, изписани на български език, седалище-
то, последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронен адрес;
• означение на обжалвания административен акт;
• указание в какво се състои незаконосъобраз- 
ността на акта;
• в какво се състои искането;
• подпис на лицето, което подава жалбата.

За касационно производство жалбата трябва да бъде 
преподписана и от адвокат.
Това са само накратко изводи от нашия опит. В частите 
преди сме посочили по-точни позовавания, а в приме-
рите в приложение има и конкретни форми.
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Съкращения и често  
използвани термини
АПК - Административнопроцесуален кодекс
БД - Басейнова дирекция
ВАС - Върховен административен съд
ДГС - Държавно горско стопанство
ДЛС - Държавно ловно стопанство
ДНСК - Дирекция за национален строителен контрол
ДФЕС - Договор за функционирането на Европейския 
съюз
ЕО - Екологична оценка
ЗБР - Закон за биологичното разнообразие
ЗВ - Закон за водите
ЗГ - Закон за горите
ЗДОИ - Закон за достъп до обществена информация
ЗЗТ - Закон за защитените територии
ЗИД - Закон за изменение и допълнение
ЗК - Закон за концесиите
ЗОЗЗ - Закон за опазване на земеделските земи
ЗООС - Закон за опазване на околната среда
ЗПБ - Закон за подземните богатства
ЗПУГДВМС - Закон за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление
ЗСММ - Закон за събранията, митингите и манифеста-
циите
ЗТ - Защитена територия
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ЗЮЛНЦ - Закон за юридическите лица с нестопанска 
цел
ИАГ - Изпълнителна агенция по горите
ИАА - Индивидуални административни актове
ИП - Инвестиционни предложения
Компетентен орган - орган на държавната власт, овлас-
тен от закона за неговото прилагане.

КС - Конституционен съд
МЗ - Министерство на здравеопазването
МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите 
МИ - Министерство на икономиката
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството
МС - Министерски съвет
НУРИЕО - Наредба за условията и реда за извършване 
на екологична оценка
НУРИОВОС - Наредба за условията и реда за извършва-
не на оценка на въздействието на околната среда
НУРИОС - Наредбата за условията и реда за извършва-
не на Оценка на съвместимостта
ОВОС - Оценка на въздействие върху околната среда
ОУП - Общ устройствен план
ОС - Оценка за съвместимост
ПАМ - Принудителни административни мерки
ПЗР - Преходни и заключителни разпоредби
ПУП - Подробен устройствен план
РДГ - Регионална дирекция по горите
РДНСК - Регионална дирекция за национален строите-
лен контрол
РЗИ - Регионална здравна инспекция
РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води
СЗДП - Северозападно държавно предприятие
СИДП - Североизточно държавно предприятие
СЦДП - Северноцентрално държавно предприятие
ЮЗДП - Югозападно държавно предприятие
ЮИДП - Югоизточно държавно предприятие
ЮЦДП - Южноцентрално държавно предприятие
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложените документи цитират закони, наредби и 
правилници, които са актуални към 1 септември 2020 г. 
Уверете се, че междувременно не са настъпили изме-
нения. 

• Приложение 1.1. Примери за избор на най-добра  
 стратегия за кампанията
• Приложение 1.2. Анализ на заинтересованите  
 страни 
• Приложение 1.3. Препоръки при убеждаване  
 на  вземащите решения по екологични каузи
• Приложение 1.4. Комуникация и работа с медии
• Приложение 1.5. Организиране на улични акции
• Приложение 1.6. Уведомление за митинг
• Приложение 2.1. Интернет страници за търсене  
 на  информация
• Приложение 2.2. Бланка за искане на информация  
 по  ЗДОИ
• Приложение 2.3. Обжалване на мълчалив отказ
• Приложение 3.1. Подробно юридическо описание  
 на процедурите по ЗООС и ЗБР и възможности  
 за  гражданско участие
• Приложение 3.2. Становище по ЗООС/ЗБР
• Приложение 3.3. Становище по Доклад за оценка  
 за въздействие на околната среда (ДОВОС) и  
 Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) 
• Приложение 3.4. Жалба по АПК по администра- 
 тивен ред с оспорване на законосъобразност  
 на решение по ОС
• Приложение 3.5. Жалба по АПК по съдебен ред  
 с оспорване на законосъобразност на решение  
 по ОВОС
• Приложение 3.6. Сигнал до Компетентен орган  
 за нарушение на изискванията на закона за  
 одобряване на дейности, предмет на процедура  
 по ЗБР/ЗООС/ЗЗТ
• Приложение 3.7. Сигнал до прокуратурата за  
 вероятно престъпление по Наказателния  
 кодекс (ЗБР)

• Приложение 4.1. Съвместяване на процедурите  
 по одобряване на планове, програми, проекти  
 или ИП по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ
• Приложение 5.1. Жалба по ЗУТ
• Приложение 5.2. Заявление по ЗДОИ до община  
 във връзка със ЗУТ
• Приложение 5.3. Становище по Доклада по оценка  
 на съвместимостта на ОУП на община
• Приложение 6.1. Заявление по ЗДОИ до РДГ  
 за сечи
• Приложение 6.2. Сигнал за нарушение по ЗГ
• Приложение 8.1. Искане за отстраняване  
 на причинени екологични щети
• Приложение 9.1. Уведомление за местен  
 референдум
• Приложение 9.2. Протокол от събрание за  
 създаване на Инициативен комитет за  
 организиране на подписка за произвеждане  
 на местен референдум
• Приложение 9.3. Бланка за събиране на подписи  
 за иницииране на местен референдум
• Приложение 9.4. Протокол от събрание на местна  
 гражданска инициатива
• Приложение 9.5. Списък на инициативен комитет  
 за местна гражданска инициатива
• Приложение 9.6. Списък на участвалите в  
 събрание за учредяване на местна гражданска  
 инициатива
• Приложение 9.7. Бланка за събиране на подписи  
 за местна гражданска инициатива
• Приложение 10.1. Жалба по реда на АПК
• Приложение 10.2. Сигнал за нарушение по ЗУТ/ 
 ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ
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Приложение 1.1. Приме-
ри за избор на най-добра 
стратегия за кампанията
ПРИМЕР 1: Установяваме екологичен проблем на терен 
в момента на извършване  
Установяваме даден екологичен проблем (например: 
наблюдаваме сеч на върби и елши покрай реката меж-
ду две села), без да знаем дали има нарушение, или не. 
Първо, проверяваме фактите по случая (стъпка 1) и ако 
установим, че за действието няма нужните разрешения 
(разрешение за сеч), а такова е нужно да бъде издаде-
но, приемаме подход сътрудничество с институциите 
(стъпка 5) и пускаме сигнал за незаконна сеч и участ-
ваме в проверката. Ако за действието има издадено 
разрешение (разрешение за сеч), проверяваме на ба-
зата на кой закон е издадено то и дали е законно. Ако 
е незаконно (например няма право да се унищожават 
крайречни реки в зоните от НАТУРА 2000), прибягваме 
към съдебен спор (жалба до съда). Ако е законно (има 
право да се прочистват реките в населените места), 
най-вероятно нямаме възможност да спрем конкретна-
та сеч, но можем да се борим да променим закона или 
да направим местен референдум за спасяване на река-
та. Тогава ще трябва да съберем достатъчно материал 
(от прочистване на различни реки в България), да наме-
рим достатъчно добри експерти (които да докажат, че 
прочистването на реките не помага в борбата с навод-
ненията), да изградим обществена подкрепа (стъпка 
7), най-вероятно на национално или европейско ниво 
(стъпка 6), за да се стигне до промяна на закона (да се 
забрани сечта на крайречни гори).

ПРИМЕР 2: Откриваме документ, който може да съз-
даде екологичен проблем в бъдеще   
Установяваме документ (например: оценка за съвмес-
тимост на подробен устройствен план за застрояване 
на имот до Черноморското крайбрежие), който може да 
създаде екологичен проблем в бъдеще (унищожаване 
на дюни). Първо, проверяваме кога е издаден докумен-
тът и дали влизаме в 14-дневния срок за обжалване. 
Ако да - прибягваме към съдебен спор (стъпка 9). 
Ако не – проверяваме дали можем  да открием нови 
обстоятелства, така че да възстановим възможността 
за обжалване. Ако да - пак стъпка 9. Ако не - стартира-
ме улични акции (стъпка 8), изграждане на обществена 
подкрепа (стъпка 7) (създаване на партньорства и 
медийна кампания) и се опитваме да спрем действието 
на документа по друг начин. Понякога институцията, 
издавала документа (РИОСВ Варна) или по-горестоящ 
орган (МОСВ) може да издаде друг документ, с който 
да спре действието на предния (т.нар. Принудителна 
административна мярка - ПАМ). Те обаче рядко ще го 
направят, освен ако няма сериозно обществено недо-
волство. Следва стъпка 6 – лобиране, за  да се защити 

мястото за по-дълъг период (издаване на заповед за 
мястото от НАТУРА 2000 със забрана за строителство).

ПРИМЕР 3: Наблюдаваме последствията от екологичен 
проблем 
Установяваме последствията от екологичен проблем, 
но много късно (например: през пасище с лалугери е 
построен път). Проверяваме дали има издаден до-
кумент (Оценка на въздействие на околната среда 
(ОВОС) на инвестиционно намерение). Ако да - дали 
съответства на всички закони и норми. Ако да - дали 
действията са изпълнени съгласно документа. При 
отговор  да - най-вероятно няма да можем да направим 
нищо за конкретното място, но можем да съберем 
доказателства за промяна на законите и начина на 
финансиране на проекти от ЕС. При отговор не - искаме 
възстановяване на щетите по Закона за отговорността 
за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети  (ЗОПОЕЩ). Ако не са издадени законно докумен-
тите - стартираме уличен натиск (за търсене на персо-
нална отговорност от издалите документите - стъпка 
8) и (стъпка 7) за компенсация (по-силно опазване на 
останалите НАТУРА 2000 места в района). Ако няма 
издаден документ, си сътрудничим с институциите за 
хващане и наказване на нарушителите (стъпка 5).
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М — малко, С — средно, Г — голямо;
ПП — много положително, П — положително, Н — неутрално, О — отрицателно, ОО — много отрицателно;
З — значим, СЗ — средно значим, БЗ — без значение;
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Отношение на заинтересованата страна към нашия желан резултат

Много  
отрицателно Отрицателно Неутрално Положително Много  

положително

С О СЗ

Страна B Г ОО З

Страна C С ПП З

Страна D М ПП З

Страна E М ПП БЗ

и т.н.

Заинтересована 
страна

Въздействие върху  
вземането на решение 

Отношение към нашия 
желан резултат 

Значение на казуса за 
заинтересованата страна  

Приложение 1.2. Анализ 
на заинтересованите  
страни
За анализ на заинтересованите страни използваме 
следната схема:

а. Чрез брейнсторминг записваме всички заинте-
ресовани страни, които имат някакво отношение 
към екологичния проблем. Брейнстормингът е 
стратегия, при която всички присъстващи обменят 
идеи и предложения, без те да бъдат критикувани и 
отричани. На този етап се  записват всички заинте-
ресовани страни, които ни хрумнат. За улеснение на 
анализа групираме всички хора и организации, които 

споделят обща позиция и интерес към темата в една 
заинтересована страна.
б. Оценяваме всяка заинтересована страна на база-
та на три фактора:
• Въздействие върху вземането на решение - докол-
ко има сила да промени резултата от кампанията 
(малко, средно, голямо въздействие); 
• Отношение към нашия желан резултат - доколко е 
съгласна с това, което предлагаме ние в кампанията 
(много положително, положително, неутрално, отри-
цателно, много отрицателно отношение); 
• Значим ли е казусът за заинтересованата стра-
на - доколко на този етап казусът е в дневния ѝ ред 
(значим казус, средно значим казус, без значение).

Страна B (З) Страна H (БЗ)

Страна G (СЗ) Страна C (З)

Страна D (З)

Страна E (БЗ)

Страна L (З)

Страна F (БЗ) Страна А (СЗ) Страна I (З)

Страна K (СЗ)

в. Нанасяме всяка заинтересована страна в матрица.

 
ТАБЛИЦА 1.2.2.МАТРИЦА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  

 
ТАБЛИЦА 1.2.1.ОЦЕНКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:

Значение на казуса за заинтересованата страна 
З — значим, СЗ — средно значим, БЗ — без значение;
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г. Решаваме дали и как да работим с всяка заинте-
ресована страна. Имаме 5 опции да въздействаме:
• да убедим тези, които имат силно въздействие и 
са на наша страна, че казусът е важен за тях (увели-
чаване на заинтересоваността);
• да накараме тези, които имат силно въздействие, 
но са неутрални или леко против нас, да застанат на 
наша страна;
• да създадем партньорства и общи действия с 
всички, които са на наша страна;
• да увеличим въздействието на тези, които са на 
наша страна, но са със слабо въздействие (напр. 
местни хора);

• да намалим въздействието на тези, които са много 
против нас и са със силно въздействие.

В повечето случаи не се занимаваме със заинтересова-
ни страни, които имат средно или малко въздействие 
и в същото време са много отрицателно, отрицателно 
или неутрално настроени към нашата позиция. Дори и 
да успеем да променим мнението им по казуса, малко е 
вероятно да помогнат за решаването му в наша полза.
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Приложение 1.3.  
Препоръки при убеждава-
не на вземащите решения  
по екологични каузи
Основните линии на убеждаване на вземащите реше-
ния в областта на природозащитата са:

• разговори с народни представители, участващи в 
ресорните комисии по законодателството за околна 
среда – най-често, тези теми се разглеждат от 
Парламентарната комисия по околна среда и води 
и Парламентарната комисия по земеделието и хра-
ните. Свързани с природата проблеми се обсъждат 
и от други парламентарни комисии, напр. от Коми-
сията по взаимодействието с неправителствените 
организации и жалбите на гражданите, Комисията 
по икономическа политика и туризъм,  Комисията 
по енергетика, Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление, като 
списъкът не е изчерпателен;
• разговори с участници в консултативни съвети и 
работни групи към правителството (такива кон-
султативни съвети, в които НПО експерти участват 
наравно с правителствени експерти, учени и бран-
шови организации, има по определени теми към 
различните ресорни министерства – например лова, 
горите и други). Тези групи подготвят законодателни 
текстове или подзаконови актове, както и управ- 
ленски решения. За околната среда най-често те 
са към Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ), Министерство на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ), Министерство на регионалното раз-
витие и благоустройството (МРРБ); 
• разговори с експерти към ресорните минис- 
терства.

За да има резултат от нашата комуникация с админи-
страцията и политиците, трябва да се вземат предвид 
следните значими фактори:

• регулярност на комуникацията – дори и даден ка- 
зус да е приключен, нашата ангажираност и инфор-
мираност по последващото развитие на управле-
нието му трябва да е явна, трябва да бъдем насреща 
както когато имаме искания към тях, така и когато 
те имат нужда от консултации от експертна гледна 
точка или от гледна точка на гражданските нагласи 
по различни управленски инициативи;
• доверие – за общуване с конкретни депутати и 
правителствени служители се изисква те да имат 
доверие към нашата експертиза;
• търпение – комуникацията от наша страна трябва 
да е без натиск, като на политиците се дава инфор-
мация и експертиза с нагласата, че ще им отнеме 
дълго време преди евентуално да достигнат до 

решение в полза на каузата ни;
• винаги трябва да имаме готовност за възобно-
вяване на приключени спорни случаи – практиката 
показва, че успешни природозащитни кампании 
(запазване на Природен парк „Странджа“ от 2007 
г., изграждане на магистрала с тунел през Крес-
ненския пролом и др.) често пъти се налага да 
бъдат възобновени след години, когато конкретни 
управленски решения от изминали периоди отново 
стават предмет на политическия дневен ред или се 
повдигат за обсъждане в обществените среди.

СЛЕДВАТ НЯКОИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД СРЕЩАТА С ВЗЕМАЩИЯ 
РЕШЕНИЕ:

Преди срещата:
• Трябва да изберем добре мястото на срещата: 
можем да се договорим предварително за среща (в 
офиса на вземащия решение, коридорите на инсти-
туциите или на официална визита при нас) или „слу-
чайно“ да бъдем на събитие, където той присъства.
• Преди да изберем с кого да се срещнем, нека пре-
ценим какво е нашето директно въздействие върху 
обекта на комуникация. Ако даден министър вече 
ни възприема за важен фактор, може директно да 
поискаме среща с него. Ако ли не - ще трябва да се 
срещнем първо с по-ниски нива в министерството. 
Много срещи за убеждаване се провалят, защото се 
случват прекалено рано.
• Важно е да разберем кой още е поканен на сре-
щата. По-висшите служители обикновено ходят на 
срещи със своите експерти и тогава ще трябва да се 
подготвим да убеждаваме и тях. 
• Предварително трябва да си запишем, какво иска-
ме (план максимум).
• Тъй като план максимум рядко се изпълнява с 
първата среща, трябва да се подготвим и за план 
минимум (напр. следваща среща или ангажимент за 
посещение на място).
• Трябва да проучим избрания обект  - какво знае за 
казуса, какво знае за нас, какви са му приоритетите, 
какви лични качества има?
• Трябва да подготвим и какво ще говорим - как да 
демонстрираме нашата силна позиция, какви са на-
шите аргументи и доказателства, как да отговорим 
на контра-аргументите?
• Ако на срещата ще присъстваме заедно с други 
наши представители  - трябва да определим кой ще 
е водещ. Водещият ще води преговорите, а остана-
лите ще приемат ролята на експерти, които  отгова-
рят на конкретни въпроси.



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 85

 По време на срещата:
• Трябва да бъдем навреме!
• Преди да започнем да говорим по същество, 
трябва да представим участниците (и тяхното 
въздействие) и да създадем приятелска обстановка 
(чрез разговори по странични теми, например).
• ВАЖНО! По време на срещата ние не се опитваме 
да спечелим спор, а да постигнем съгласие. Ако се 
опитваме да се изкараме по-умни от обекта на сре-
щата,  ще си създадем враг, а не съюзник. 
• Нашият събеседник ще промени своята гледна 
точка, само ако знае, че се слушат аргументите му и 
се уважава неговото мнение.
• В 1-2 минути трябва да представим проблема и 
какво искаме  (той най-вероятно вече знае щом се е 
съгласил на среща). След това идва важната част - 
диалогът.
• Трябва да чуем неговите отговори, да отговаряме 
фокусирано и да запазим спокойствие.
• Внимателно трябва да се противопоставяме на 
тактиките за блокиране на диалога от отсрещната 
страна: забавяне, спор по доказателствата, поставя-
не под съмнение на нашата обективност, тактиката 
„разделяй и владей“ (т.е. да се опита да ни проти-
вопостави на нашите съюзници на срещата и да 
предизвика спор между нас), разсейване, сплашва-
не, провокиране и др.,  

• Към  средата  на срещата е добре вече да насочим 
разговора към това какво точно искаме  и да се 
договорим за следващи стъпки.
• Много полезно е ползване на езика „ако-тогава“. 
Например: „ако се съгласите да промените полити-
ката по този въпрос, тогава ние ще ви подкрепим с 
експертна помощ и медийно отразяване“.
• Накрая на срещата задължително трябва да 
повторим какво сме се разбрали и ако е удобно, да 
го запишем.

След срещата:
• След края на срещата  е добре да запишем какво 
се е случило до момента  и да планираме следващи-
те стъпки.
• До един ден трябва да напишем на обекта на сре-
щата писмо, в което да му  благодарим и отново да 
напомним какво сме се разбрали. 
• Ако ние сме поели ангажименти, трябва да ги 
свършим добре и в срок. 
• Трябва да следим дали обекта на лобирането 
изпълнява своите ангажименти.
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Приложение 1.4.  
Комуникация и работа  
с медии
Има обширна литература и дългогодишни образовател-
ни програми по това, как да постигнем широка общест-
вена подкрепа и разпознаваемост на каузата. Тук ще 
опитаме да синтезираме най-важното от гледна точка 
на гражданските кампании за застъпничество.
Основният елемент на комуникацията е посланието. 
При застъпническата кампания е важно посланието да 
е ясно разбираемо (независимо в колко сложна екс- 
пертна материя е нашият застъпнически казус), а също 
така разпознаваемо и значимо за цялото общество, 
за да бъде гарантирана легитимността на исканията 
ни към управляващите. При формулирането на такова 
послание следва да се обърне сериозно внимание на 
следните аспекти:

• Език – книжовен, но прост и достъпен; 
• Посланик – нашите публични лица да имат добро 
име като професионалисти и да излъчват предста-
вителност като граждани, отстояващи обществен 
интерес; добри посланици могат да бъдат и публич-
ни личности с добра репутация и много фенове и 
последователи, които сме успели да привлечем за 
каузата;
• Формат и канал – темата е обширна, тъй като 
различни казуси изискват различни инструменти на 
комуникация. При локални казуси например, може 
да бъде потърсено съдействие от регионалните 
медии, а при национални казуси често се прибягва 
до разследваща журналистика на равнище ЕС, за 
да се достигне до реакция на европейско ниво. По 
принцип, телевизията все още е основният канал за 
достигане до възможно най-широка аудитория, но 
новите интернет медии и мрежи са от съществено 
значение, когато става дума за гражданите, които са 
по-активни и заинтересовани от обществени теми.
• Отношение – специалистите препоръчват пос-
ланието ни да е положително, да предава добри 
алтернативи и решения на проблема, както и да 
показва гражданско обединение. Скандални разкри-
тия, негативни последствия от действия, увреждащи 
околната среда, привличат вниманието и предиз-
викват емоции, но е важно да се споделят с нужната 
допълваща информация, факти и препоръки. 
• Време и място – с оглед на това, че журналистите 
са изключително заети, при търсене на тяхното съ-
действие за отразяване на посланието ни е важно да 
ги улесним максимално – да не им губим времето, 
да им съдействаме за осъществяване на репортаж и 
интервю на място, което е достъпно за тях. Нови-
ната или посланието, които се поднасят, трябва да 
бъдат наистина значими. Желателно е да се избяг-
ват излишната експертност или формално 
 

„отчитане“ на събития с присъствие на медиите, без 
да имаме важна новина към тях (вж. пресконферен-
ция и прессъобщение).

Важни правила за предаване на вече формулираното 
послание:

1. Трябва да отстояваме позицията си, но същевре-
менно внимателно да изслушваме чуждото мнение!
2. Разполагаме с не повече от 1 минута за изразява-
не на посланието си!
3. Трябва да се упражняваме да говорим пред пуб-
лика!

За да можем в рамките на застъпническата кампания 
да предоставим на медиите подобно съдържание, е 
необходимо да отделим съответен времеви и човешки 
ресурс. С цел поддържане на комуникация с медиите 
по предмета на природозащитната кампания, от екипа 
ни се очаква да разполага с:

• Аналитична мисъл относно политическата обста-
новка и регулаторните механизми;
• Умения да пише текстове, да разработва графики, 
да прави дизайн на материалите си;
• Умения да представя същите пред публика и да ги 
защитава;
• Езикова култура;
• Умения да развива комуникационни стратегии, да 
планира и управлява планираните действия.

Въпреки че изброените по-горе компетенции звучат 
много професионално и реално са от голямо значение, 
с оглед на сложната материя на природозащитните 
закони, разгледани в отделните раздели на Наръчника, 
най-важно е да помним винаги своята кауза и изклю-
чително съществения фактор за успех – обществената 
значимост на посланието ни и убедителността, с която 
го представяме пред различните публики.
В тази връзка, екипът, необходим за реализацията 
на една успешна кампания, не е нужно да е голяма 
организация, нито да разполага с професионални ПР 
специалисти. Затова и в този наръчник поставяме 
акцента върху други очаквания към екипа на природо-
защитното застъпничество, а именно лична убеденост 
в каузата, едновременно учтивост и прямота в комуни-
кацията, постоянството и силен дух, който никога не се 
отказва.
Следват подробности по основните инструменти при 
общуването с медиите:
Прессъобщение
При писането на прессъобщение спазваме няколко 
важни правила. Прессъобщение се пише само ако има 
новина – новината е събитие, което е важно от общест-
вена гледна точка и засяга наболял въпрос. Прес- 
съобщение се пише и при акция, събитие, протест, 
които организираме, начало на кампания и др. То е 
информация, а не реклама.



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 87

Използваме информативен стил, придържаме се само 
към фактите. Пишем кратко - идеалната дължина е 
една страница, формат А4. Структурата на прессъоб-
щението е обърната пирамида– това означава, че важ- 
ните и основните послания са най-отгоре, последвани 
от допълнителните факти, доказателства и детайли.

Фигура 1.4.1. Структура на прессъобщението

КОЙ? КАКВО? КОГА? КЪДЕ?

ЗАЩО? КАК?

ПОДРОБНОСТИ

КОНТЕКСТ  
НА СЪБИТИЕТО

Прессъобщенията имат заглавие, първи параграф с 
отговор на въпросите - кой, какво, кога, къде. Следва-
щи абзаци, които дават подробности и са по-детайлен 
отговор на въпросите защо и как, цитати, експертно 
мнение и др. В последния параграф „повече информа-
ция за“ можем да направим разяснения на определе-
ни термини, да оставим допълнителни източници за 
информация. В прессъобщенията винаги даваме и лице 
за контакти – имена, телефон и имейл, на човека, който 
ще бъде за връзки с медиите. 
Често към прессъобщението изпращаме и снимки осо-
бено когато новината е за отминало събитие. Обикно-
вено прессъобщенията се пускат за незабавна публи-
кация, но ако не желаем това, трябва да напишем дата, 
преди която не искаме да бъде публикувана новината. 
Това е т.нар. „ембарго“. 
Ако прессъобщението анонсира събитие,  добре е да 
бъде изпратено няколко дни преди него. Ако засяга 
вече минало събитие, то правилото за изпращане е 
колкото по-скоро, толкова по-добре. Защото има опас-
ност новината да не бъде отразена, ако медиите решат, 
че вече не е актуална. Няколко дни след изпращане на 
съобщението не забравяме и да проверим кои медии 
са го отразили чрез т.нар. «преглед на печата» или 
медиен мониторинг. 
Пресконференция 
При нея също важи правилото да не правим прескон-
ференция без новина и сериозен повод, също както и 
при прессъобщението. Но тук се отива още една стъп-
ка по-нататък– да не правим пресконференция, ако 
имаме новина, но тя може да бъде достатъчно добре 
популяризирана и с прессъобщение или по друг начин. 
Пресконференция се организира само когато имаме да 
съобщим нещо изключително, случващо се за първи 
път, сензация, ново развитие, наболял проблем за об-

ществото, по който имаме отношение, алармираме за 
предстояща опасност, съобщаваме сериозни промени, 
които ще окажат значително влияние върху общество-
то, съобщаваме важни данни и статистика. 
Структурата на пресконференцията  е:

• уводна част, в която водещият представя темата 
(повода) и основните говорители; 
• част с изявленията, в която всички говорители 
(добре е да не са повече от трима-четирима) правят 
кратко изложение на проблема, който коментират;
• последна част - въпроси на журналистите, която 
трябва да е достатъчно дълга, поне 15 - 20 минути, 
за да не останат журналистите разочаровани и да се 
почувстват цензурирани. 

Подготовката на пресконференцията изисква да 
вземем предвид много подробности, много детайли и 
за да не пропуснем нищо съществено, най-добре е да 
си подготвим  още в началото т.нар. чеклист (списък с 
отметки от англ. checklist). Чеклист за пресконферен-
ция съдържа следните дейности: 

 9избор на тема и правилното ѝ формулиране за 
пред медиите;

 9избор на участници;
 9избор на дата;
 9място на провеждане;
 9избор на медии, които да присъстват; 
 9изпращане на покана до медии;
 9покана до други гости;
 9подготовка на презентациите или др. визуални 

материали за журналистите;
 9подготовка на папки с допълнителна информация 

за медиите;
 9подготовка на въпроси и репетиция на отговорите 

им с нашите основни говорители;
 9подготовка на регистрационен списък за медиите;
 9кетъринг, (ако има);
 9техническа проверка на залата;
 9раздаване на материалите за журналисти;
 9провеждане на самата пресконференция;
 9изпращане на прессъобщение и снимки след нея;
 9медиен мониторинг. 

При избора на дата трябва да избягваме петък, дни с 
други важни новини и събития, които могат да неутра-
лизират нашите новини, както и важни празници (освен 
ако не ги свържем с темата ни). Най-подходящи дни от 
седмицата са вторник, сряда и четвъртък. Времето е 
задължително да е в работното време на журналистите 
(освен ако не става дума за непредвидена остра криза, 
авария или др. важна новина, която ще ги мотивира 
да дойдат и извън него), по възможност между 10 и 12 
ч. Разбира се, и други часове са възможни, но все пак 
трябва да предвидим журналистите да имат достатъч-
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но време да подготвят материалите си за изданията 
(емисиите си). За място подбираме удобно и познато 
място на журналистите, което често се използва за 
пресконференции (например пресцентъра на БТА). 
Не трябва да забравяме да подготвим говорителите си 
в пресконференцията, като се опитаме да предвидим 
въпросите, които журналистите ще задават. Важно е да 
подготвим и допълнителни материали за журналисти-
те, които те да получат преди началото на пресконфе-
ренцията и с които да попълнят статиите/репортажите 
си. 
По време на самата пресконференция, освен участни-
ци, които да представят проблема, трябва да имаме и 
водещ, който да модерира събитието и да контролира 
журналистите. Това може да е опитен специалист, 
който познава журналистите или човек, който умее да 
вдъхва респект и да запазва самообладание. Той/тя 
трябва да установи правила на провеждане на прес-
конференцията и да следи те да се спазват от всички 
журналисти. Да ограничава въпросите, които са извън 
контекста на темата, да следи всички журналисти да 
имат възможност да задават въпроси, да следи да се 
спазва добрия тон и т.н. 
След пресконференцията трябва да изпратим прес- 
съобщение с най-важните послания от нея на журна-
листите, които не са присъствали на събитието заедно 
със снимки. Правим и преглед на новината в медиите 
(медиен мониторинг). 
Лична комуникация с журналисти
Освен изпращането на материали, ние трябва да позна-
ваме хората в медиите, които работят по темите за при-
родата и проактивно да търсим личен контакт с тях. 
Трябва да използваме всяка възможност да събудим 
интереса на журналистите към нашите теми и да ги 
мотивираме не само да публикуват нашите прес- 
съобщения, но и да направят собствени разследвания, 

статии, интервюта с нашите експерти, репортажи, фил-
ми и др. Ако ни потърсят за повече информация или 
допълнителни разяснения, трябва да бъдем готови да 
им отговорим изчерпателно или да ги свържем с под-
ходящи специалисти. Предлагаме им и допълнителна, 
интересна за тях информация, с която да разширят 
материалите си.

NB! Във всички случаи, за разговор по нашия казус 
е добре да каним конкретни целеви журналисти, но 
следва да имаме предвид, че подобен разговор за 
тях би имал смисъл, само ако можем да отговорим на 
следните очаквания:

• да съществува атрактивна за съобщаване новина,
• да работим по проблем, който е важен за обще-
ството,
• да им предоставяме компетентни съобщения, 
които отговарят на истината,
• да знаем каква реакция очакваме да бъде предиз-
викана в целевата група, в резултат от нашата 
кампания.

 
Комуникация чрез социалните мрежи
Все по-рядко кампании могат да бъдат успешни без 
разумно ползване на социалните мрежи за комуника-
ция. Освен че са инструмент за обмяна на информация 
между участниците в кампанията (например във Фей-
сбук групи), социалните мрежи са основен инструмент 
за постигане на широка обществена подкрепа. Следва 
сравнение между „Петте големи“: Фейсбук (Facebook), 
Инстаграм (Instagram), Туитър (Twitter), Ютюб (YouTube), 
ЛинкдИн(LinkedIn).

+ значимите послания достигат бързо до много хора

+ позволява създаване на събития с много хора

+ позволява създаване на публични и скрити групи 
за обсъждане

+ фейсбук страниците с много фенове са важен 
канал за комуникация

+ най-ползваната сред младите хора (<25 г.)

+ добре направените снимки и кратки видеоклипове 
се разпространяват бързо

+ лесно се намират поддръжници

- от 2018 година, за да достигнат до повече  
хора Фейсбук страниците, трябва да плащат 

- младежите под 25 години все по-малко го  
използват

- важната информация се размива сред ненужна

- не дава възможност без плащане да се поставят 
препратки (линкове)

- визията е по-важна от съдържанието

- трудно предизвиква реални действия 

- няма възможност за създаване на групи и събития, 
за разлика от Фейсбук 

Предимства

Facebook

Instagram

Недостатъци

ТАБЛИЦА 1.4.1. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
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Facebook има към 2020 година най-много ползватели 
от всички социални мрежи в България и е все още 
е най-използваната при зелено застъпничество. В 
моменти на медийно затъмнение Фейсбук служи като 
алтернативна медия. По-долу ще дадем някои препо-
ръки как да я ползвате:

1. Създаване на Фейсбук страница на кампанията, 
за да привлечем поддръжници5 . Препоръчваме 2-4 
пъти седмично да се качва значима информация, 
такава от която се интересуват нашите поддръжни-
ци. Внимание: от 2018 година насам Фейсбук промени 
своя алгоритъм и показва все по-малко съдържание 
от страници за сметка на лични профили. Ако искаме 
бързо да привлечем интерес към страницата или към 
конкретно послание, може да се наложи да платим за 
Фейсбук реклами. Най-харесвани са публикация със 
снимка или кратко видео, важно кратко послание и 
текст, предизвикващ някакво действие (подписка, 
споделяне, участие в събитие, др.). На Фейсбук стра-
ницата е добре да споделяме всички важни събития, 
които предстоят по кампанията ни, новини (наши и от 
други източници), албуми със снимки и др. Фейсбук 
страницата трябва да се поддържа редовно, защото 
ако я изоставим, посещенията към нея ще спаднат и 
съобщенията ни ще достигат до значително по-ма-
лък брой хора, от тези, които са я „харесали“. 
2. Създаване на тайни групи за обсъждане на кампа-
нията само между най-верните участници. Характер-
но за тайните групи е, че те са невидими за всички, 
които не са техни членове. Невидими са съдържание-
то, заглавието и членовете на групата. Съдържание 
от тайните групи също не може да бъде споделяно в 
публичното Фейсбук пространство. Фейсбук техноло-

гията пречи на това. Единственият начин да поканим 
членове в нея e чрез лично съобщение с линка към 
вече създадената тайна група. Тайните групи са под-
ходящи за обсъждане на стратегии и организиране 
на акции. Но не бива да им се предоверяваме. Въпре-
ки мерките за сигурност във Фейсбук, някои въпроси 
е най-добре да се обсъждат единствено лице в лице.
3. Създаване на публични групи за популяризиране 
на кампанията и дискусия между различни хора. 
Фейсбук предлага и други групи с различна степен 
на достъпност и публичност. Най-достъпни са т.нар. 
публични (отворени) групи. Те са подходящи за при-
вличане на привърженици, масово популяризиране 
на кампанията и обсъждане на популярни теми. Нека 
не забравяме обаче, че в публичните групи всичко 
е публично – съдържание, теми, заглавие, члено-
ве. Публичните групи могат да бъдат „четени“ и от 
Фейсбук потребители, които дори не са се присъеди-
нили към тях. Затова не е добре в тях да споделяме 
съдържание, което не желаем  да бъде прочетено от 
много хора, включително и от нашите противници. 
Поканата за подобна група е лесна. Освен чрез линк, 
фейсбук потребителите могат да се присъединят 
към нея и сами, тъй като те я виждат, за разлика от 
тайните групи. 
4. С малко по-голяма степен на защита са т.нар. 
затворени групи. При тях съдържанието остава 
достъпно единствено за членовете ѝ. Въпреки това 
членовете на групата са видими, включително и 
за тези, които не са участници в нея. Заглавието й 
също е видимо за всички. Присъединяването към 
затворената група също е свободно, тъй като всеки 
може да я види и да изпрати заявка. Но за разлика 

5 Например: https://www.facebook.com/watch/zavelingrad/

+ подходяща за международна кампания

+ ползва се за работа 

+ бързо се пишат кратки послания

+ можем да налагаме нашите теми под друга  
комуникация

+ втората най-ползвана търсачка след Google

+ най-добра за клипове по-дълги от 10 минути

+ комуникация на най-професионално ниво

+ добра връзка с бизнеса

- изисква постоянна комуникация в работните дни

- все още слабо позната в България, (но това се 
променя)

- изисква краткост на посланията, а това пречи на 
публикуването на дълги и аналитични материали 
(най-добре е в такъв случай да се публикуват линко-
ве към тях)

- автоматично зарежда съдържание с подобна тема 
(може да е на нашите противници)

- изисква много време за обработка, поставяне на 
снимка в началото и т.н.

- добрите клиповете са сложни за изработка и 
изискват допълнителни умения, които не всички 
притежават; 

- все още слабо позната в България

- ползва се често само за търсене на работа

- трудна за популяризиране на граждански кам-
пании и за предизвикване на реални действия 
притежават; 

Предимства

Twitter

YouTube

LinkedIn

Недостатъци

https://www.facebook.com/watch/zavelingrad/
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от публичната група, ако админът отхвърли заявката 
за присъединяване, съдържанието в групата остава 
недостъпно за отхвърления кандидат.
5. Създаване на събития във Фейсбук, които да 
подтикнат към реакция на живо. Фейсбук събитието 
задължително трябва да има начална и крайна дата 
и час, така че най-добре е да го създаваме, когато 
организираме и искаме да популяризираме акция, 
събитие, протест, конкурс, подписка или др. събитие 
с ясни времеви параметри. За да получим значител-
на подкрепа на живо, трябва да поканим личните си 
приятели във Фейсбук, да им изпратим лично съоб-
щение, да планираме атрактивна визия и да разпи-
шем точно какво искаме да постигнем със събитие-
то. Може да изберем дали да създадем събитието от 
страницата ни, от много на брой лични профили, или 
от анонимен профил. 
6. Веднъж създадено, Фейсбук събитието трябва 
да се администрира, също като Фейсбук групите. 
Понякога то се изпълва с недоброжелатели, които 
дразнят привържениците, публикуват провокативни 
постове и др. Затова админите е най-добре да са 
поне двама и редовно да следят съдържанието на 
събитието, да публикуват полезна и актуална инфор-
мация в него. Админите също трябва да следят да 
не се публикува съдържание, което призовава към 
насилие или език на омразата, защото Фейсбук може 
да цензурира подобно събитие и дори да го изтрие. 
Фейсбук събитието трябва да се популяризира актив-
но, затова е добре да бъде споделяно и на Фейсбук 
страницата ни, и във Фейсбук групи, профилите на 
участниците в него и т.н. Фейсбук позволява събити-
ята да бъдат популяризирани и чрез реклама. 
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Приложение 1.5.  
Организиране на улични 
акции
Организирането на акции на открито може да има се- 
риозен отзвук сред обществеността и да обърне хода 
на една кампания. Но е важно да се знае, че акциите 
не са самоцел, а трябва да бъдат важна част от стра-
тегията на кампанията. Много е важно да се подбере 
подходящия момент и начин на осъществяването на 
акциите. 
Организираме акции, когато имаме достатъчно под-
дръжници да излязат на улицата и достатъчно време 
за планиране и съобщаване до потенциални участници, 
до медиите, до широката общественост и до институ-
циите. 
Има много начини за осъществяване на акции, но ние 
препоръчваме само такива, които са без насилие. 
Най-общо можем да ги разделим на изненадващи 
артистични акции тип флаш-моб (от англ. flash-mob) 
и акции с предварително уведомление по Закона за 
събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 
При флаш-моб участниците се договарят предварител-
но точно къде ще се срещнат и какво ще направят, така 
че да предизвикат обществен интерес към екологич-
ната кауза. Интересът може да се предизвика сред 
преките наблюдатели или сред хората, които ще видят 
снимки или видео от акцията. Затова е от ключово 
значение да има предварително тествано и добре 
организирано заснемане на събитието. Участниците се 
събират бързо, започват действията си едновременно 
по предварително планиран сценарий и си тръгват пак 
толкова бързо. 
Когато има по-дълготрайно и масово събитие с ясни 
организатори, съгласно разпоредбите на ЗСММ, то 
трябва да бъде предварително съгласувано с местната 
администрация. Акцията може да бъде на едно място 
(в закона се нарича събрание) или да върви по опреде-
лен маршрут (в закона се нарича митинг или манифе-
стация). Ето някои норми на закона:

• За свикване на събрание или на митинг на откри-
то, организаторите, най-малко 48 часа преди нача-
лото му, писмено уведомяват кмета на общината, 
на чиято територия ще се проведе, като посочват 
организатора, целта, мястото и времето на събра-
нието или митинга.
• В неотложни случаи, уведомлението за събрание-
то или митинга на открито може да се направи в 
еднодневен срок.
• Събрания, митинги и манифестации могат да се 
провеждат по всяко време на денонощието, освен в 
часовете от 22 до 8 часа.
• В събрания, митинги и манифестации не могат да 
участват граждани, които носят оръжие или други 
специално предназначени или приспособени пред-

мети, които може да се използват против живота и 
здравето на хората или за причиняване на материал-
ни щети; са в очевидно пияно състояние; са маски-
рани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
• Всеки организатор или участник отговаря за 
вредите, които по негова вина са причинени при 
провеждането на събранието, митинга или манифе-
стацията.
• Събрание, митинг или манифестация не може да 
се провежда в обозначената зона около сградите на 
Народното събрание, на Президентството и на Ми-
нистерския съвет, както и в непосредствена близост 
до военни обекти.
• Организаторите на събранието или митинга взе-
мат необходимите мерки за осигуряване на реда при 
провеждането му.
• Кметът на общината съдейства за нормалното 
протичане на събранието или митинга, а по искане 
на организаторите – и за осигуряване на помеще-
ние. 

В Приложение 1.6. представяме примерно уведомле-
ние за протест.

NB!
Обозначена зона е зоната за сигурност около сградите, 
изброени по-горе, която обхваща не по-малко от пет и 
не повече от двадесет метра от съответната сграда. 
Обозначената зона може да се определя за всеки кон-
кретен случай по предложение на администрациите, 
разположени в тези сгради, след съгласуване с ком-
петентните органи на Министерството на вътрешните 
работи, и се утвърждава от кмета на Столична община, 
за което  се уведомява организаторът на събранието, 
митинга или манифестацията.
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Приложение 1.6.  
Уведомление за митинг

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА .............................

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ЗА МИТИНГ

по чл. 8 и чл. 11 от  Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/

 От организатори:

1.  ........................ …..........................…………..; Рождена дата: ……………….г;  Място  
на раждане: ………...……...;  Местожителство: …………………...; телефон: ………….……

2.  ....................................................…………….; Рождена дата: ……………….г;  Място  
на раждане: ………...……...;  Местожителство: …………………...; телефон: ………………..

Дата на провеждане:…………………..г.  
Час на провеждане ………………… г.

1. Цел на събитието: 
Протест в защита на Национален парк „Пирин“ с две основни искания: 

• Отхвърляне на решението на МС от 28.12.2017 за промяна плана за  
   управление на НП Пирин. 
• Оставка на министър Нено Димов (за липса на обществено обсъждане  
   на измененията в ПУ на НП Пирин).

2. Вид на събитието: митинг. 

3. Средства ползвани по време на събитието: Слово, плакати, озвучаване.

4. Местоположение или маршрут: гр. София,  площад “Народно събрание“  - от  
18:30 - 20:30 часа

 5. Очакван брой участници: над 1000 души

  6.  Име и телефон за контакт: ............ - ...........

 

Дата:  ..............                                Подпис: 1. ....................................... /………............../

     2. ........................................ /……............…./
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ИНСТИТУЦИЯ          ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИРОДА                            ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ 
                       ОВОС                                  ЕО

МОСВ МОСВ   
www.moew.government.
bg/

www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/ www.moew.government.
bg/bg/prevantivna-dejnost/
ovos/ 

www.moew.government.
bg/bg/prevantivna-dejnost/
ekologichna-ocenka/ 

РИОСВ Благоевград

РИОСВ Бургас  

riosvbl.org

riosvbs.com/ 

Приложение 2.1 Интернет страници  
за търсене на информация

 http://riosvbl.org/index.php/priroda http://riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59

https://www.moew.government.bg/
https://www.moew.government.bg/
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-ocenka/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-ocenka/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-ocenka/
https://riosvbl.org/
http://riosvbs.com/
http://riosvbl.org/index.php/priroda
http://riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59
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РИОСВ Варна riosv-varna.org/zashtiteni-teritorii-i-bioraznoobrazie/
natura-2000/ 

riosv-varna.bg/ riosv-varna.org/prevenciya/
ovos/ 

ИНСТИТУЦИЯ          ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИРОДА                            ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ 
                       ОВОС                                  ЕО

riosv-varna.org/prevenciya/
ekologichna-ocenka/

РИОСВ Велико Търново www.riosvt.org/ www.riosvt.org/compatibility/ www.riosvt.org/ovos/ www.riosvt.
org/%d0%b5%d0%be/

РИСОВ Враца riosv.vracakarst.com/ riosv.vracakarst.com/bg/natura-2000/ riosv.vracakarst.com/bg/
otsenka-na-vazdeystvieto-
varhu-okolnata-sreda-
ovos/

riosv.vracakarst.com/bg/
ekologichna-otsenka-eo/

РИСОВ Монтана www.riosv-montana.com/ www.riosv-montana.com/bio2/n2000 www.riosv-montana.com/
pd/docprd

www.riosv-montana.com/
pd/eo

РИОСВ Пазарджик new.riewpz.org/main.php new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&a
ction=view&inf_id=76

new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=
view&inf_id=169

РИОСВ Перник pk.riosv-pernik.com/ pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&
view=section&id=6&Itemid=37

pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=s
ection&id=5&Itemid=2

РИВОС Плевен riew-pleven.eu/ riew-pleven.eu/natura.html riew-pleven.eu/prevdnst.html

РИСОВ Пловдив plovdiv.riosv.com/main.php plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info
&action=view&inf_id=9

plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&actio
n=view&inf_id=73

РИСОВ Русе www.riosv-ruse.org/ www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-
po-chl-31-ot-zbr.html

www.riosv-ruse.org/
protzeduri-ovoseoos/
protzeduri-po-glava-
shesta-ot-zoos/itemlist/
category/7-ovos.html

www.riosv-ruse.org/
protzeduri-ovoseoos/
protzeduri-po-glava-shesta-ot-
zoos/itemlist/category/8-eo.
html

РИСОВ София www.riew-sofia.org/ www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-
44/2000

www.riew-sofia.org/index.
php/2014-02-03-20-37-
47/2014-02-03-20-39-04

www.riew-sofia.org/index.
php/2014-02-03-20-37-
47/2014-02-03-20-40-00

https://riosv-varna.org/zashtiteni-teritorii-i-bioraznoobrazie/natura-2000/
https://riosv-varna.org/zashtiteni-teritorii-i-bioraznoobrazie/natura-2000/
https://riosv-varna.bg/
https://riosv-varna.org/prevenciya/ovos/
https://riosv-varna.org/prevenciya/ovos/
https://riosv-varna.org/prevenciya/ekologichna-ocenka/
https://riosv-varna.org/prevenciya/ekologichna-ocenka/
https://www.riosvt.org/
https://www.riosvt.org/compatibility/
https://www.riosvt.org/ovos/
https://www.riosvt.org/%d0%b5%d0%be/
https://www.riosvt.org/%d0%b5%d0%be/
https://riosv.vracakarst.com/
https://riosv.vracakarst.com/bg/natura-2000/
https://riosv.vracakarst.com/bg/otsenka-na-vazdeystvieto-varhu-okolnata-sreda-ovos/
https://riosv.vracakarst.com/bg/otsenka-na-vazdeystvieto-varhu-okolnata-sreda-ovos/
https://riosv.vracakarst.com/bg/otsenka-na-vazdeystvieto-varhu-okolnata-sreda-ovos/
https://riosv.vracakarst.com/bg/otsenka-na-vazdeystvieto-varhu-okolnata-sreda-ovos/
https://riosv.vracakarst.com/bg/ekologichna-otsenka-eo/
https://riosv.vracakarst.com/bg/ekologichna-otsenka-eo/
https://www.riosv-montana.com/
https://www.riosv-montana.com/bio2/n2000
https://www.riosv-montana.com/pd/docprd
https://www.riosv-montana.com/pd/docprd
https://www.riosv-montana.com/pd/eo
https://www.riosv-montana.com/pd/eo
https://new.riewpz.org/main.php
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=76
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=76
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=169
https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=169
http://pk.riosv-pernik.com/
http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=37
http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=37
http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=2
http://pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=2
http://riew-pleven.eu/
http://riew-pleven.eu/natura.html
http://riew-pleven.eu/prevdnst.html
https://plovdiv.riosv.com/main.php
https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9
https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9
https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=73
https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=73
http://www.riosv-ruse.org/
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-chl-31-ot-zbr.html
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-chl-31-ot-zbr.html
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/7
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/7
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/7
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/7
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/7
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/8
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/8
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/8
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/8
http://www.riosv-ruse.org/protzeduri-ovoseoos/protzeduri-po-glava-shesta-ot-zoos/itemlist/category/8
https://www.riew-sofia.org/
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2000
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2000
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-39-04
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-39-04
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-39-04
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-40-00
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-40-00
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-20-37-47/2014-02-03-20-40-00
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ИНСТИТУЦИЯ          ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИРОДА                            ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ 
                       ОВОС                                  ЕО

РИВОС Смолян smolyan.riosv.com/main.php

РИСОВ Стара Загора www.stz.riew.e-gov.bg/ www.stz.riew.e-gov.bg/Priroda-c109 www.stz.riew.e-gov.bg/OVOS_i_EO-c93

РИОСВ Хасково haskovo.riosv.com/main.
php?module=content&cnt_
id=1

haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=inf
o&action=view&inf_id=21

РИОСВ Шумен riosv-shumen.eu/ riosv-shumen.eu/index.
php?homepage=6&subnavy=1&act=42

riosv-shumen.eu/index.php?homepage=7

https://smolyan.riosv.com/main.php
http://www.stz.riew.e-gov.bg/
http://www.stz.riew.e-gov.bg/Priroda-c109
http://www.stz.riew.e-gov.bg/OVOS_i_EO-c93
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=1
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=1
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=1
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=21
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=21
https://riosv-shumen.eu/
https://riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=1&act=42
https://riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=1&act=42
https://riosv-shumen.eu/index.php?homepage=7
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БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ     ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦ

Басейнова дирекция „Дунавски район” - Плевен  http://www.bd-dunav.org/ 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ https://earbd.bg/ 
БД “ЗБР” – Басейнова дирекция     https://wabd.bg/content/ 
“Западнобеломорски район“  
Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна https://www.bsbd.org/

 
ДИРЕКЦИИ НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Национален парк Рила     https://rilanationalpark.bg/bg/pages/index/l:home 
Национален парк Пирин     https://www.pirin.bg/ 
Национален парк Централен Балкан   https://visitcentralbalkan.net/

 
ИМЕ НА ДИРЕКЦИЯ     ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Северозападно ДП     http://www.szdp.bg 
ДГС Белоградчик     http://dgs-belogradchik.szdp.bg/ 
ДГС Берковица      http://dgs-berkovica.szdp.bg/ 
ДГС Борима      http://dgs-borima.szdp.bg/ 
ДГС Ботевград      http://dgs-botevgrad.szdp.bg/ 
ДГС Видин      http://dgs-vidin.szdp.bg/ 
ДГС Враца      http://dgs-vratsa.szdp.bg/ 
ДГС Говежда      http://dgs-govejda.szdp.bg/ 
ДГС Годеч      http://dgs-godech.szdp.bg/ 
ДГС Лесидрен      http://dgs-lesidren.szdp.bg/ 
ДГС Ловеч      http://dgs-lovech.szdp.bg/ 
ДГС Лом      http://dgs-lom.szdp.bg/ 
ДГС Мездра      http://dgs-mezdra.szdp.bg/ 
ДГС Миджур      http://dgs-midjur.szdp.bg/ 
ДГС Монтана      http://dgs-montana.szdp.bg 
ДГС Никопол      http://dgs-nikopol.szdp.bg/ 
ДГС Оряхово      http://dgs-oryahovo.szdp.bg/ 
ДГС Плевен      http://dgs-pleven.szdp.bg/ 
ДГС Своге      http://dgs-svoge.szdp.bg/ 
ДГС Троян      http://dgs-troyan.szdp.bg/ 
ДГС Черни Осъм     http://dgs-cherni-osam.szdp.bg/ 
ДГС Чипровци      http://dgs-chiprovci.szdp.bg/ 
ДЛС Витиня      http://dls-vitinia.szdp.bg/ 
ДЛС Русалка-Априлци     http://dls-rusalka-aprilci.szdp.bg/ 
 
Североизточно ДП     https://sidp.bg/ 
ДГС Варна      https://dgsvarna.sidp.bg/ 
ДГС Върбица      https://dgsvarbitca.sidp.bg/ 
ДГС Генерал Тошево     https://dgsgtoshevo.sidp.bg/ 
ДГС Добрич      https://dgsdobritch.sidp.bg/ 

http://www.bd-dunav.org/
https://earbd.bg/
https://wabd.bg/content/
https://www.bsbd.org/
https://rilanationalpark.bg/bg/pages/index/l:home
https://www.pirin.bg/
https://visitcentralbalkan.net/
http://www.szdp.bg
http://dgs-belogradchik.szdp.bg/
http://dgs-berkovica.szdp.bg/
http://dgs-borima.szdp.bg/
http://dgs-botevgrad.szdp.bg/
http://dgs-vidin.szdp.bg/
http://dgs-vratsa.szdp.bg/
http://dgs-govejda.szdp.bg/
http://dgs-godech.szdp.bg/
http://dgs-lesidren.szdp.bg/
http://dgs-lovech.szdp.bg/
http://dgs-lom.szdp.bg/
http://dgs-mezdra.szdp.bg/
http://dgs-midjur.szdp.bg/
http://dgs-montana.szdp.bg
http://dgs-nikopol.szdp.bg/
http://dgs-oryahovo.szdp.bg/
http://dgs-pleven.szdp.bg/
http://dgs-svoge.szdp.bg/
http://dgs-troyan.szdp.bg/
http://www.dgs-cherniosam.szdp.bg/?fbclid=IwAR0K8DoFfUve0VUcA3EWi6dtgVUf7-uJKVTf46iELAMurCFIr7u8czgvYyg
http://dgs-chiprovci.szdp.bg/
http://dls-vitinia.szdp.bg/
http://dls-rusalka-aprilci.szdp.bg/
https://sidp.bg/
https://dgsvarna.sidp.bg/?
https://dgsvarbitca.sidp.bg/?
https://dgsgtoshevo.sidp.bg/
http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/ 
https://dgsdobritch.sidp.bg/
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ДГС Нови Пазар      https://dgsnovipazar.sidp.bg/ 
ДГС Омуртаг      https://dgsomurtag.sidp.bg/ 
ДГС Преслав (новото име на ДЛС Преслав)  https://dgspreslav.sidp.bg/ 
ДГС Провадия      https://dgsprovadia.sidp.bg/ 
ДГС Смядово      https://dgssmiadovo.sidp.bg/ 
ДГС Суворово      https://dgssuvorovo.sidp.bg/ 
ДГС Търговище      https://dgstargovishte.sidp.bg/ 
ДГС Цонево      https://dgsconevo.sidp.bg/ 
ДГС Шумен      https://dgsshumen.sidp.bg/ 
ДЛС Балчик      https://dlsbalchik.sidp.bg/ 
ДЛС Паламара      https://dlspalamara.sidp.bg/ 
ДЛС Тервел      https://dlstervel.sidp.bg/ 
ДЛС Черни Лом      https://dlschernilom.sidp.bg/ 
ДЛС Шерба      https://dlssherba.sidp.bg/ 
 
Северно централно ДП     http://scdp.bg/ 
ДГС Болярка      https://dgsbolqrka.scdp.bg/ 
ДГС Буйновци      https://dgsbuinovtsi.scdp.bg/ 
ДГС Бяла      https://dgsbqla.scdp.bg/ 
ДГС Габрово      https://dgsgabrovo.scdp.bg/ 
ДГС Горна Оряховица     https://dgsgorna-orqhovitsa.scdp.bg/ 
ДГС Елена      https://dgselena.scdp.bg/ 
ДГС Плачковци      https://dgsplachkovtsi.scdp.bg/ 
ДГС Разград      https://dgsrazgrad.scdp.bg/ 
ДГС Свищов      https://dgssvishtov.scdp.bg/ 
ДГС Севлиево      https://dgssevlievo.scdp.bg/ 
ДГС Сеслав      https://dgsseslav.scdp.bg/ 
ДГС Силистра      https://dgssilistra.scdp.bg/ 
ДГС Тутракан      https://dgstutrakan.scdp.bg/ 
ДЛС Воден      http://voden.bg/bg 
ДЛС Дунав      https://dlsdunav.scdp.bg/ 
ДЛС Каракуз      https://dlskarakuz.scdp.bg/ 
ДЛС Росица      https://dlsrositsa.scdp.bg/za-nas-branch 
 
Югоизточно ДП      http://www.uidp-sliven.com 
ДГС Айтос      http://dgsaitos.uidp-sliven.com/ 
ДГС Бургас      http://dgsburgas.uidp-sliven.com/ 
ДГС Гурково      http://dgsgurkovo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Елхово      http://dgselhovo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Звездец      http://dgszvezdets.uidp-sliven.com/ 
ДГС Ивайловград     http://dgsivailovgrad.uidp-sliven.com/ 
ДГС Казанлък      http://dgskazanluk.uidp-sliven.com/ 
ДГС Карнобат      http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/ 
ДГС Кипилово      https://dgskipilovo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Кости      http://dgskosti.uidp-sliven.com/ 

https://dgsnovipazar.sidp.bg/
http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/ 
https://dgsomurtag.sidp.bg/?
https://dgspreslav.sidp.bg/?fbclid=IwAR1GcugELjXqxqKJHKTyw0XbgZcUifbBk2D-4IqrAY9mmozL5hZpYvvR7bk
https://dgspreslav.sidp.bg/
https://dgsprovadia.sidp.bg/?
https://dgssmiadovo.sidp.bg/?fbclid=IwAR2CUzTpg8Fc1qEa1D2BsGt2dyUegAc9Hw3E1ilUHMvP4BjTWo9PejcQR-0
https://dgssmiadovo.sidp.bg/
https://dgssuvorovo.sidp.bg/?
https://dgsconevo.sidp.bg/?
https://dgsshumen.sidp.bg/
https://dlsbalchik.sidp.bg/?
https://dlspalamara.sidp.bg/?
https://dlstervel.sidp.bg/
https://dlschernilom.sidp.bg/
http://dlschernilom.dpshumen.bg/ 
https://dlssherba.sidp.bg/
http://dlssherba.dpshumen.bg/
http://scdp.bg/
https://dgsbolqrka.scdp.bg/
https://dgsbuinovtsi.scdp.bg/
https://dgsbqla.scdp.bg/
https://dgsgabrovo.scdp.bg/
https://dgsgorna-orqhovitsa.scdp.bg/
https://dgselena.scdp.bg/
https://dgsplachkovtsi.scdp.bg/
https://dgsrazgrad.scdp.bg/
https://dgssvishtov.scdp.bg/
https://dgssevlievo.scdp.bg/
https://dgsseslav.scdp.bg/
https://dgssilistra.scdp.bg/
https://dgstutrakan.scdp.bg/
http://voden.bg/bg
https://dlsdunav.scdp.bg/
https://dlskarakuz.scdp.bg/
http://www.uidp-sliven.com
http://dgsaitos.uidp-sliven.com/
http://dgsburgas.uidp-sliven.com/
http://dgsgurkovo.uidp-sliven.com/
http://dgselhovo.uidp-sliven.com/
http://dgszvezdets.uidp-sliven.com/
http://dgsivailovgrad.uidp-sliven.com/ 
http://dgskazanluk.uidp-sliven.com/
http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/
https://dgskipilovo.uidp-sliven.com/
http://dgskosti.uidp-sliven.com/


Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 98

ДГС Котел      http://dgskotel.uidp-sliven.com/ 
ДГС Маджарово      http://dgsmadjarovo.uidp-sliven.com 
ДГС Малко Търново     http://dgsmalkoturnovo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Мъглиж      http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/ 
ДГС Нова Загора     http://dgsnovazagora.uidp-sliven.com/ 
ДГС Ново Паничарево     http://dgsnovopanicharevo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Свиленград      http://dgssvilengrad.uidp-sliven.com 
ДГС Сливен      http://dgssliven.uidp-sliven.com/ 
ДГС Средец      http://dgssredets.uidp-sliven.com/ 
ДГС Стара Загора     http://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/ 
ДГС Стара река      http://dgsstarareka.uidp-sliven.com/ 
ДГС Сунгурларе - закрито е   
ДГС Твърдица      http://dgstvurditsa.uidp-sliven.com/ 
ДГС Тича      http://dgsticha.uidp-sliven.com/ 
ДГС Тунджа      http://dgstundzha.uidp-sliven.com/ 
ДГС Харманли      http://dgsharmanli.uidp-sliven.com/ 
ДГС Хасково      http://dgshaskovo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Царево      http://dgstsarevo.uidp-sliven.com/ 
ДГС Чирпан      http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/ 
ДЛС Граматиково     http://dlsgramatikovo.uidp-sliven.com/ 
ДЛС Мазалат      https://dlsmazalat.uidp-sliven.com/  
ДЛС Несебър      https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/ 
ДЛС Ропотамо      http://dlsropotamo.uidp-sliven.com/ 
ДЛС Тополовград     http://dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/ 
 
Южно централно ДП     http://ucdp-smolian.com/ 
ДГС Акад. Николай Хайтов (бивше ДГС Хвойна)  http://ucdp-smolian.com/?page_id=7535&lang=bg 
ДГС Алабак      http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Ардино      http://dgsardino.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Асеновград      http://dgsasenovgrad.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Батак      http://dgsbatak.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Борино      http://dgsborino.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Доспат      http://dgsdospat.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Златоград      http://dgszlatograd.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Карлово      http://dgskarlovo.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Кирково      http://dgskirkovo.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Клисура      http://dgsklisura.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Крумовград     http://dgskrumovgrad.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Михалково      http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Момчилград     http://dgsmomchilgrad.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Пазарджик      http://dgspazardjik.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Панагюрище     http://dgspanagurishte.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Пещера      http://dgspeshtera.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Пловдив      http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Първомай      http://dgsparvomai.ucdp-smolian.com/ 

http://dgskotel.uidp-sliven.com/
http://dgsmadjarovo.uidp-sliven.com
http://dgsmalkoturnovo.uidp-sliven.com/
http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/
http://dgsnovazagora.uidp-sliven.com/
http://dgsnovopanicharevo.uidp-sliven.com/
http://dgssvilengrad.uidp-sliven.com
http://dgssliven.uidp-sliven.com/
http://dgssredets.uidp-sliven.com/
http://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/
http://dgsstarareka.uidp-sliven.com/
http://dgstvurditsa.uidp-sliven.com/
http://dgsticha.uidp-sliven.com/
http://dgstundzha.uidp-sliven.com/
http://dgsharmanli.uidp-sliven.com/
http://dgshaskovo.uidp-sliven.com/
http://dgstsarevo.uidp-sliven.com/
http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/
http://dlsgramatikovo.uidp-sliven.com/
https://dlsmazalat.uidp-sliven.com/ 
https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/
http://dlsropotamo.uidp-sliven.com/
http://dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/
http://ucdp-smolian.com/
http://ucdp-smolian.com/?page_id=7535&lang=bg
http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/
http://dgsardino.ucdp-smolian.com/
http://dgsasenovgrad.ucdp-smolian.com/
http://dgsbatak.ucdp-smolian.com/
http://dgsborino.ucdp-smolian.com/
http://dgsdospat.ucdp-smolian.com/
http://dgszlatograd.ucdp-smolian.com/
http://dgskarlovo.ucdp-smolian.com/
http://dgskirkovo.ucdp-smolian.com/
http://dgsklisura.ucdp-smolian.com/
http://dgskrumovgrad.ucdp-smolian.com/
http://dgsmihalkovo.ucdp-smolian.com/
http://dgsmomchilgrad.ucdp-smolian.com/
http://dgspazardjik.ucdp-smolian.com/
http://dgspanagurishte.ucdp-smolian.com/
http://dgspeshtera.ucdp-smolian.com/
http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/
http://dgsparvomai.ucdp-smolian.com/
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ДГС Ракитово      http://dgsrakitovo.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Родопи      http://dgsrodopi.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Селище      http://dgsselishte.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Славейно      http://dgsslaveino.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Смилян      http://dgssmilian.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Смолян      http://dgssmolyan.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Триград      http://dgstrigrad.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Хисар      http://dgshisar.ucdp-smolian.com/ 
ДГС Широка лъка     http://dgsshirokalaka.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Борово      http://dlsborovo.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Женда      http://dlsjenda.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Извора Девин     https://www.dls-izvora.com/ 
ДЛС Кормисош      http://dlskormisosh.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Тракия      http://dlstrakia.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Чепино      http://dlschepino.ucdp-smolian.com/ 
ДЛС Широка Поляна     http://dlsshirokapoliana.ucdp-smolian.com/

Югозападно централно ДП    http://www.uzdp.bg 
ДГС Белица                                                            http://www.dgs-belica.com/ 
ДГС Белово       http://www.dgs-belovo.com/ 
ДГС Благоевград     http://www.dgs-blagoevgrad.com/ 
ДГС Брезник      https://dgsbreznik.blogspot.com/ 
ДГС Гоце Делчев     http://www.dgs-gocedelchev.com/ 
ДГС Гърмен       http://www.dgs-garmen.com/ 
ДГС Добринище      http://www.dgs-dobrinishte.com/ 
ДГС Дупница      http://www.dgs-dupnica.com/ 
ДГС Елешница       http://www.dgs-eleshnica.com/ 
ДГС Елин Пелин        http://www.dgs-elinpelin.com/ 
ДГС Етрополе       http://www.dgs-etropole.com/ 
ДГС Земен       http://www.dgs-zemen.com/ 
ДГС Ихтиман       http://www.dgs-ihtiman.com/ 
ДГС Катунци       http://www.dgs-katunci.com/ 
ДГС Костенец       http://www.dgs-kostenec.com/ 
ДГС Кресна      http://www.dgs-kresna.com/ 
ДГС Места      http://www.dgs-mesta.com/ 
ДГС Невестино       http://www.dgs-nevestino.com/ 
ДГС Петрич       http://www.dgs-petrich.com/ 
ДГС Пирдоп      http://www.dgs-pirdop.com/ 
ДГС Първомай       http://www.dgs-parvomai.com/ 
ДГС Радомир       http://www.dgs-radomir.com/ 
ДГС Разлог       http://www.dgs-razlog.com/ 
ДГС Рилски Манастир     http://www.dgs-rilskimanastir.com/ 
ДГС Самоков       http://www.dgs-samokov.com/ 
ДГС Сандански       http://www.dgs-sandanski.com/ 
ДГС Симитли       http://www.dgs-simitli.com/ 
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ДГС Сливница      http://www.dgs-slivnica.com/ 
ДГС София       http://www.dgs-sofia.com/ 
ДГС Струмяни       http://www.dgs-strumyani.com/ 
ДГС Тетевен       http://www.dgs-teteven.com/ 
ДГС Трън      https://dgstran.wordpress.com/ 
ДГС Якоруда      http://www.dgs-yakoruda.com/ 
ДЛС Арамлиец                                                  http://www.dls-aramliec.com/ 
ДЛС Витошко-Студена     http://www.dls-vitoshko.com/ 
ДЛС Дикчан      http://www.dls-dikchan.com 
ДЛС Искър      http://www.dls-iskar.com 
ДЛС Кричим      http://www.dls-krichim.com/bg/ 
ДЛС Осогово      http://www.dls-osogovo.com/bg/ 

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

РДГ Берковица      http://www.berkovitca.iag.bg/ 
РДГ Благоевград     http://www.blagoevgrad.iag.bg/ 
РДГ Бургас      http://www.burgas.iag.bg/ 
РДГ Варна      http://www.varna.iag.bg/ 
РДГ Велико Търново     http://www.vtarnovo.iag.bg/ 
РДГ Кърджали      http://www.kardjali.iag.bg/ 
РДГ Кюстендил      http://www.kustendil.iag.bg/ 
РДГ Ловеч      http://www.lovech.iag.bg/ 
РДГ Пазарджик      http://www.pazardjik.iag.bg/ 
РДГ Пловдив      http://www.plovdiv.iag.bg/  
РДГ Русе      http://www.ruse.iag.bg/ 
РДГ Сливен      http://www.sliven.iag.bg/ 
РДГ Смолян      http://www.smolian.iag.bg/ 
РДГ София      http://www.sofia.iag.bg/ 
РДГ Стара Загора     http://www.stzagora.iag.bg/ 
РДГ Шумен      http://www.shumen.iag.bg/

Изпълнителна агенция по горите    http://www.iag.bg/ 
МЗХГ       https://www.mzh.government.bg/bg/ 

ДИРЕКЦИИ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 
  
Природен парк Беласица    http://www.belasitsa.net/ 
Природен парк Българка    http://www.ppbulgarka.net/ 
Природен парк Витоша     https://park-vitosha.org/ 
Природен парк Врачански Балкан   http://www.vr-balkan.net/ 
Природен парк Златни пясъци    http://www.parkzlatnipiasaci.com/ 
Природен парк Персина     https://www.persina.bg/ 
Природен парк Рилски манастир    https://www.parkrilski-manastir.eu/park 
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Природен парк Русенски Лом    http://www.rusenskilom.iag.bg/ 
Природен парк Сините камъни    http://dppsk.org/ 
Природен парк Странджа    http://www.strandja.bg/ 
Природен парк Шуменско плато    http://shumenskoplato.bg/

СПИСЪК НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ    https://obshtinite.bg/ 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ    ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Областна администрация - Благоевград   http://bl.government.bg/bg/  
Областна администрация - Бургас   https://www.bs.government.bg/  
Областна администрация - Варна   http://www.vn.government.bg/  
Областна администрация - Велико Търново  https://vt.government.bg/  
Областна администрация - Видин   https://vidin.government.bg/  
Областна администрация - Враца   https://vratsa.bg/  
Областна администрация - Габрово   http://www.gb.government.bg/  
Областна администрация - Добрич   http://dobrich.government.bg/  
Областна администрация - Кърджали   http://www.kj.government.bg/  
Областна администрация - Кюстендил   https://www.kn.government.bg/  
Областна администрация - Ловеч   http://www.lovech.government.bg/ 
Областна администрация - Монтана   http://oblastmontana.org/ 
Областна администрация - Пазарджик   https://www.pz.government.bg/  
Областна администрация - Перник   https://www.pk.government.bg/ 
Областна администрация - Плевен   https://www.pleven-oblast.bg/  
Областна администрация - Пловдив   https://pd.government.bg/  
Областна администрация - Разград   http://www.rz.government.bg/  
Областна администрация - Русе    https://www.ruse.bg/  
Областна администрация - Силистра   http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/ 
       bg/home?openDocument 
Областна администрация - Сливен    https://regionsliven.com/  
Областна администрация - Смолян   https://sm.government.bg/ 
Областна администрация - Софийска област  https://sofoblast.bg/  
Областна администрация - София   http://www.sf.government.bg/ 
Областна администрация - Стара Загора   https://www.sz.government.bg/  
Областна администрация - Търговище   http://www.tg.government.bg/  
Областна администрация - Хасково   http://www.hs.government.bg/  
Областна администрация - Шумен   http://oblastshumen.government.bg/  
Областна администрация - Ямбол   http://www.yambol.government.bg/
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Приложение 2.2. Бланка за искане  
на информация по ЗДОИ

ДО МИНИСТЪРA НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Адрес: гр. София 1000, ул. „Мария Луиза“ №22

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ: ………………………………..(три имена)………………………………….

Адрес за кореспонденция:

гр. ………………………………… п.к. ……………… , ул. „…………………..“ №…., ап…….

e-mail:………………………………………….

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Обръщам се към Вас 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, с молба да ми бъде предоставена обществена информация, касаеща 
следното:

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………

Моля, исканата информация да ми бъде предоставена, съгласно разпоредбите на чл. 26,  
ал. 1, т. 4 от ЗДОИ под формата на копия, предоставени по електронен път на електронна поща: 
……………………………….. или през сайт за файл трансфер, с линк, изпратен на електронната ми поща.

С уважение,

………………………………………….
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Приложение 2.3.  
Обжалване Мълчалив отказ

ЧРЕЗ ………………………………… 
(Наименование на институцията, непредоставила исканата информация) 
Адрес: гр. ................... п.к. .................., ул. „.......................“ №....

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД/АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД 
……. 
Адрес: гр. ………………. П.к. …….  ул. „………“ №…..

Ж А Л Б А

От ………………(три имена)……………………………………………. 
Адрес за кореспонденция: 
гр. …………………….. п.к……, ул. „…………….“ №….., ап…….

СРЕЩУ

мълчалив отказ по заявление за достъп

НА ОСНОВАНИЕ 
чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ във  
вр. с чл.149, ал. 2 от АПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА ВЪРХОВНИ/АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

По реда на ЗДОИ на … (дата) упражнихме конституционното си право, което е  
нормативно установено в чл. 41 (1) от Конституцията на Република България, чрез  
подаване по електронен път на заявление за достъп до информация (Приложение 2.2.)  
до ……………... След входиране в деловодството на …………….. заявлението получи входящ  
номер ………………/……………… г.  
Със заявлението поискахме да ни бъде предоставена следната обществена информация,  
касаеща ………………………………………………………………………………………………. 
В законоустановения 14-дневен срок не получихме отговор от ………………………. 
Непроизнасянето на Хххххххх представлява мълчалив отказ, който накърнява правото  
ни на достъп до обществена информация и подлежи на съдебен контрол /Определение № 
8645/16.11.2001 г. по а.д. № 6393/01 г. на ВАС 5-чл. състав/. 
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ ……………… е задължен субект по ЗДОИ - в качеството си на държавен 
 орган. Съгласно разпоредбите на ЗДОИ задължението на съответния орган е да се произнесе  
чрез издаването на акт – решение за предоставяне или за отказ на достъп до информация. 

Мълчаливият отказ на …………… е в съществено противоречие с процесуалния и материалния закон:

1. Противоречие с процесуалния закон - чл. 59 от АПК и чл. 38 от ЗДОИ.

Законът изисква съответният орган да се произнася с мотивирано решение, когато издава  
искания административен акт или отказва издаването му /чл. 59, ал. 1 от АПК/. Такова в случая  
очевидно липсва. Императивната норма на чл. 59, ал. 2 от АПК изисква писмена форма на акта,  
респ. отказа. Писмена форма на отказа се изисква и от нормите на специалния закон – чл. 38 от ЗДОИ, 
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като в решението за отказ трябва да се посочат и правното и фактическото основание за отказа.  
Тези изисквания на закона въобще не са спазени, което е съществено нарушение на  
процесуалноправните разпоредби.

2. Противоречие с материалния закон.

Информацията, която поискахме със заявлението, представлява обществена информация  
по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Тази информация е свързана с обществения живот в Република  
България и ако ни бъде предоставена бихме могли да си съставим мнение за законосъобразната  
дейност на Хххххххх. Информацията не попада в някое от предвидените в ЗДОИ ограничения  
и не съществува законова пречка да бъде получена.

Поради горното, моля да отмените мълчаливия отказ на Хххххххх и да решите делото по същество,  
като признаете правото ни на достъп до поисканата информация и задължите (чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ) 
ответника да се произнесе с надлежно решение по реда на ЗДОИ.

Приложения:

1. Копие на заявлението за достъп до информация от Хххххххх; 
2. Копие от жалбата и приложенията за ответната страна. 
3. Копие на вносна бележка за платена държавна такса в размер на 10,00 лв.

С уважение: 

……………………………………….
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Приложение 3.1. Подроб-
но юридическо описание 
на процедурите по ЗООС 
и ЗБР и възможности за 
гражданско участие
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС), 
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР) 

2.1. Основни инструменти за гражданска реакция по 
ЗООС и ЗБР
Основните законови възможности за реакция от стра-
на на обществеността в процедурите за одобряване на 
проекти, планове, програми и инвестиционни предло-
жения по двата закона са: изготвянето на становища 
в рамките на тези процедури, жалби срещу актовете, 
постановени в тези процедури, и сигнали до компе-
тентни органи за нарушения в процедурите. 
Съгласно посочените в следващата част изискуеми 
процедури по двата закона и подзаконовите актове 
към тях, обществеността може да заяви мнението си 
свободно, само в етапа на процедурата по съответния 
закон или съвместената такава по тези закони, при 
който е налична вероятност за значителни отрицател-
ни въздействия, потвърдена от съответния компетен-
тен орган. Такива са: 

• Етапът на обществени обсъждания на доклад по 
Оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), независимо дали в процедурата следва да 
има и приложен към него доклад по ОС, 
• Етапът на обществени консултации по доклад по 
Екологична оценка (ЕО), независимо дали в проце-
дурата следва да има и приложен към него доклад 
по ОС, 
• Етапът на обсъждане на доклад по ОС в самостоя-
телни процедури по ЗБР или съв-местени такива по 
ЗБР и ЗЗТ. 

На различните етапи гражданите могат да ползват 
следните инструменти: 
2.1.1. Становища: 
Становищата на обществеността могат да са писмени 
или устни, в зависимост от изискванията на описаните 
законови процедури, и следва да бъдат отчитани от 
компетентния орган и възложителя на плана, програ-
мата, проекта или ИП. При предвидените отговори 
на възложителя по изразените от обществеността 
становища, последният следва да отговори на всяко 
едно становище, независимо дали то е добре аргумен-
тирано, или не, но по отношение на действията, които 
ще предприеме компетентният орган, преди да издаде 
окончателно решение за одобряване или неодобря-
ване, адекватната аргументация в становището е от 

съществено значение. В становищата следва да се 
изразява мнение за правилността на изводите в съот-
ветните оценки в докладите по ОВОС, ЕО и ОС. Следо-
вателно колкото по-добре е мотивирано становището, 
и колкото повече научни аргументи и доказателства са 
приложени за подкрепа на твърденията в него, толкова 
по-голяма е вероятността то да бъде съобразено от 
органа. 

NB! 
Обръщаме внимание, че „отчитането“ и „съобразява-
нето“ от органа са две различни понятия. Ако стано-
вището не е добре аргументирано, дори да има твър-
дения за различна степен на въздействие на проекта 
или плана върху околната среда, спрямо посочената 
от експертите в докладите по ОВОС, ЕО или ОС, органът 
не е нормативно задължен да проведе необходими-
те действия за установяване на реалната степен на 
въздействие, като например връщане на съответния 
доклад за преработване, възлагане на изготвянето 
му от друг екип от експерти или проверка на място. 
Разбира се, добрата аргументация изисква познаване 
на материята по съответния закон, но това е стро-
го индивидуално и зависи от съответното лице или 
организа-ция, изразяваща становище по докладите за 
детайлните оценки. 
В Приложение 3.3. към Наръчника са посочени пример-
но становище и становище по доклад за ОС, в про-це-
дури по ЗБР и ЗООС, а в Приложение 3.2. се съдържа 
бланка- образец на становище по ЗООС/ЗБР.

2.1.2. Жалби: 
Този инструмент е изключително важен, и макар 
материята да изисква известни познания в областта 
на административното правораздаване, ще се опитаме 
да дадем основата, която може да бъде използвана 
от всеки един български гражданин или организация/
сдружение. 
Възможността да се подават жалби срещу адми- 
нистративни актове на държавни органи е дефинирана 
от Конституцията, като право на съдебна защита в 
чл. 120, ал. 2 от основния закон на държавата. В тази 
норма не е посочено, че правото на съдебна защита по-
пада в обхвата на основното конституционно право на 
защита на гражданите по чл. 56 от Конституцията, но 
това следва от Решение №14 по конституционно дело 
№12/2014 г., в което се препотвърждава практиката на 
Конституционния съд от изминали години „Ето защо 
правото на съдебна защита, въпреки че не е изрично 
формулирано в основния закон в рамките на по-общата 
постановка на чл. 56 от Конституцията, трябва да се счи-
та за принцип на правовата държава, като това положе-
ние е утвърдено трайно в практиката на КС.” 
След като правото на съдебна защита е основно кон-
ституционно право на гражданите, то е неотменимо, 
съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията. Съгласно прак-
тиката на Конституционния съд изключения от  
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неотменимостта на основните конституционни права 
на гражданите са възможни, когато с такова изклю-
чение се търси защита на други по-висши права на 
гражданите или защита на специфични държавни 
интереси, и такова изключение по отношение правото 
на съдебна защита е посочено в самия чл. 120, ал. 2 от 
Конституцията – забрана за обжалване на администра-
тивния акт, въведена в закон. 
По силата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, чиито раз-
поредби имат непосредствено действие съгласно чл. 
5, ал. 2 от нея, българските граждани или юридически 
лица могат да обжалват всеки един административен 
акт (определен от критериите в чл. 21, ал. 1 от АПК), 
който засяга техни права или законни интереси, и кой-
то не е изключен от такова обжалване с норма в закон. 
Същото е съдържанието и на кореспондиращите норми 
в чл. 147 от АПК и чл. 159, т. 1, т. 2 и т. 4. В ЗООС и ЗБР 
изрично е посочена възможността за обжалване на 
решенията за прекратяване на процедурите, решения-
та по преценка и решенията по ОВОС, становищата по 
ЕО, решенията по ОС или тези в съвместените процеду-
ри по двата закона. Няма изрично посочване в ЗЗТ на 
възможност за обжалване на актовете за съгласуване 
на планове, програми, проекти или инвестиционни 
предложения по този закон, но няма и изрична забрана 
за такова обжалване. Така, в нито един от трите закона 
няма забрана за обжалване на посочените видове ад-
министративни актове, и поради тази причина съдеб-
ният контрол за тях е допустим. 

NB! 
Съдебното обжалване на административните актове 
на органите по трите закона се извършва по реда на чл. 
145 и последващи от АПК. Административните актове 
подлежат на съдебно обжалване само по отношение 
на тяхната незаконосъобразност, която е дефинирана 
в чл. 146 от АПК. Актовете на РИОСВ по трите закона, 
или в случаите на съвместени процедури по тях, се 
обжалват по отношение тяхната незаконосъобразност 
пред съответния административен съд, а актовете на 
МОСВ, само пред Върховния административен съд, 
съгласно чл. 132 от АПК.  

Когато органът, издал акта, има висшестоящ орган, 
какъвто е случаят с РИОСВ, съответният администра-
тивен акт по трите закона може да бъде обжалван не 
само пред административен съд, но и пред МОСВ, като 
висшестоящ орган, по реда на чл. 81 и последващи от 
АПК – обжалване по административен ред. Актовете 
на МОСВ не подлежат на обжалване по администрати-
вен ред пред Министерски съвет, съгласно чл. 82, ал. 1, 
т. 2 от АПК.

NB!
По административен ред може да се оспори и неце-
лесъобразността на административен акт, а не само 
неговата незаконосъобразност. Съдилищата не могат 
да разглеждат целесъобразността на администра-
тивните актове. Целесъобразността не е детайлно 
дефинирана в АПК, за разлика от критериите за 
незаконосъобразност в чл. 146 от същия. Последното 
е обусловено от факта, че целесъобразността на един 
административен акт е свързана с неговата правил-
ност по същество на материята, предмет на съответ-
ния закон, и съответно е невъзможно да се дефинират 
общи критерии за целесъобразност. Определянето 
на целесъобразността на един административен акт 
е в изричната компетентност на органа, който прила-
га съответния закон. Много често, при ЗООС и ЗБР, е 
трудно да се отдели законосъобразността от целесъо-
бразността, защото детайлните критерии за преценка 
на въздействието, или тези, свързани с оценките, чрез 
изготвяне на съответните доклади, до голяма сте-
пен гарантират и целесъобразността на издаваното 
решение. Нецелесъобразността на едно решение може 
да се обоснове най-вече в такива случаи, при които са 
изпълнени изискванията на съществуващите норми на 
закона или подзаконовите актове към него, но по отно-
шение на неуредени от тези норми аспекти, свързани 
с оценката на въздействие по същество, е възможно 
да не се постигне целта на съответния закон. Най-лес-
но целесъобразността на един административен акт 
може да бъде атакувана в случаите на съгласуване по 
ЗЗТ и причината е липсата на критерии за преценка на 
въздействието, оставяща изключително широка сво-
бода на органите да преценяват въздействието върху 
компонентите на защитените територии. Дори една 
дейност да е допустима спрямо режимите на защитена 
територия, определени от ЗЗТ за всеки вид защитена 
територия в чл. 16 до чл. 24 от закона, спрямо запо-
ведта за обявяване на защитената територия, спрямо 
плана за управление на тази територия, ако има такъв, 
както и спрямо устройствените и технически планове 
и проекти, касаещи тази територия, и вече приети по 
силата на други закони. 

След като процедурите по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ подлежат 
на прекратяване, продължаване на етап преценка или 
окончателно приключване с административни актове, 
и след като в посочените закони няма забрани за об-
жалване на тези административни актове, за да могат 
съдът или висшестоящият административен орган да 
се произнесат по същество на жалбите, лицата, които 
обжалват, следва да притежават правен интерес за об-
жалването – т.е. административен акт да засяга техни 
права или законни интереси.
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NB! 
Административните актове по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ винаги 
засягат основното конституционно право на здра- 
вословна и благоприятна околна среда на българските 
граждани по чл. 55 от Конституцията, без значение 
местоположението на дейностите и временното или 
постоянно местоживеене на гражданите. Актовете по 
тези три закона винаги засягат законни интереси на 
юридическите лица, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ, 
и чиято сфера на дейност е свързана с опазване на 
околната среда, независимо дали пряко или косвено. 
В Приложение 3.4. и Приложение 3.5. към Наръчника 
са посочени примерни жалби съответно за незако-
носъобразност пред административен орган и пример-
на жалба за незаконосъобразност пред съд. 

Сроковете за обжалване на всички административни 
актове, и по трите закона, са 14 дни от оповестяването 
им от органа. В случаите на самостоятелни процедури 
по ЗЗТ, при които няма изрични разпоредби за опо-
вестяване на актовете, е приложимо изложеното за 
сроковете за обжалване в последващата т. 2.1.4 и) от 
наръчника. Административните актове по трите зако-
на влизат в сила, ако не бъдат обжалвани в 14-дневен 
срок. Когато органът, пред когото е подадена жалбата, 
отмени оспорения акт, той може само да го отмени 
окончателно, или да го отмени и да върне преписката 
на органа за повторно провеждане на процедурата, 
като дава указания от кой етап процедурата следва да 
бъде проведена отново. 

NB! 
Незаконосъобразните административни актове могат 
да бъдат унищожаеми или нищожни. В АПК няма 
критерии за разграничаване на двата вида незаконосъ-
образност на административни актове, като единстве-
ният случай, в който се дефинира ясно нищожността 
на административни актове в АПК, е свързан с отноше-
нието на тези актове към процеса на правораздаване– 
напр. нищожни са онези актове, които противоречат 
на съдебно решение – чл. 177, ал. 2 от АПК. Във всички 
останали случаи, свързани с определяне на това дали 
порокът на акта води до нищожност или унищожа-
емост по отношение нормите на определен закон, 
разграничаването на двата вида незаконосъобразност 
е предоставено на свободната преценка на съда. 
Най-общо може да посочим, че унищожаемите акто-
ве съдържат пороци, които могат да бъдат санирани 
(коригирани) от съда, а нищожните административни 
актове съдържат толкова значими пороци, че те не 
могат да бъдат санирани, респективно такива актове 
са изцяло несъвместими с правовия ред в държавата и 
затова те не се отменят или изменят, както уни- 
щожаемите административни актове, а само се прогла-
сяват за нищожни. В практиката на ВАС са установени 
някои общи критерии за разграничаване на двата вида 
незаконосъобразност и нищожност се приема в след-
ните случаи – когато органът, издал акта, не притежава 

никаква компетентност по съответния закон, когато 
закон или друг нормативен акт не е предвидил компе-
тентен орган да издаде един административен акт, но 
той е направил това, и когато е нарушена обвързаната 
компетентност за органа по определена норма от за-
кон или друг нормативен акт. Пример за нарушаване на 
обвързаната компетентност е неиздаване на оконча-
телно решение по ЗООС, ЗБР или ЗЗТ, когато процеду-
рата по съответния закон е стартирала с необходимото 
уведомление до органа и е преминала всички етапи 
до момента на издаване на решение. Бездействието 
на органа, в този случай, да издаде предвидения по 
закона акт, се дефинира от чл. 21, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от 
АПК също като административен акт, наречен мълча-
лив отказ. Мълчаливият отказ се приема от съда за 
нищожен административен акт, защото представлява 
драстично отклонение на органа спрямо изискванията 
на закон, който е предвидил процедурата да завърши 
със съответния административен акт. 
За разлика от унищожаемите, нищожните админи-
стративни актове могат да се обжалват без ограниче-
ние във времето, съгласно чл. 149, ал. 5 от АПК.

Съгласно чл. 119 от Конституцията, административно-
то правораздаване се извършва от Върховния адми-
нистративен съд. Ето защо АПК е предвидил проце-
суален ред, при който, независимо дали е извършено 
първоначално обжалване на законосъобразността 
на един административен акт пред административен 
съд, или пред висшестоящ орган, ВАС да се явява 
винаги последна инстанция по всички административ-
ни правни спорове, касаещи законосъобразността на 
административните актове. 
С окончателното произнасяне на ВАС по даден пра-
вен спор, по смисъла на чл. 119 от Конституцията, се 
счита, че върховенството на Конституцията и законите 
е постигнато, и въпросът се приключва окончателно в 
рамките на вътрешното право на държавата ни. 

NB! 
Съгласно чл. 166, ал. 1 от АПК, оспорването спира 
изпълнението на административния акт. Тази норма е 
приложима не само за оспорване по съдебен, но и по 
административен ред, с оглед съдържанието на чл. 90, 
ал. 1 от АПК, и означава, че докато съответният орган 
не се произнесе по жалбата, дейностите, предмет на 
акта, с който те са одобрени, не могат да се изпъл-
няват. Изключение е възможно само когато органът, 
издаващ окончателния акт за одобрение на плана, 
програмата, проекта или инвестиционното предложе-
ние, издаде разпореждане за предварително изпъл-
нение на акта по чл. 60 от АПК. Когато жалбата е пред 
съд, последният може да допусне предварително 
изпълнение при условията на чл. 167 от АПК, а когато 
е пред висшестоящ административен орган, послед-
ният може да допусне предварително изпълнение при 
условията на чл. 90, ал. 2 от АПК. 
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Авторите на наръчника считат, че предварителното 
изпълнение на актове по чл. 31 от ЗБР, свързани с 
одобряване на дейности, засягащи защитени зони, 
представлява неправилна транспозиция на Дирек-
тива 92/43/ЕИО относно опазване на естествените 
место-обитания и на дивата флора и фауна, Директива 
2009/147/ЕИО относно опазването на дивите птици.

2.1.3. Сигнали 
Подаването на сигнали за нарушения към държавните 
органи попада в обхвата на основното конституционно 
право на гражданите по чл. 45 от Конституцията. Всеки 
гражданин или организация може да подава сигнал 
съгласно чл. 109 от АПК. Сигнали се подават по реда на 
чл. 107 и последващи от АПК. 

NB! 
Решението на органа по подаден към него сигнал не 
подлежи на обжалване по никакъв ред. Доколкото в 
разглежданите закони и наредбите към тях, за проце-
дурите по одобряване на планове, програми, проекти 
или ИП има специфични норми, уреждащи изрично 
компетентността на органите за тези процедури, е не-
възможно да се подаде сигнал до висшестоящ орган, 
в следствие на което последният да упражни контрол 
върху законосъобразността на административни про-
цедури по трите закона, провеждани от подчинените 
му органи. 

Възможностите за въздействие с този инструмент по 
отношение незаконосъобразно провеждане на админи-
стративна процедура от компетентния орган са ограни-
чени до разпоредбите на чл. 113 от АПК – сигналите не 
могат да се решават от органите или от длъжностните 
лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато 
те приемат, че са основателни и ги уважат. Въпреки че 
в АПК не е разгледан въпросът с действията на други 
лица, освен длъжностните такива, под формата на 
сигнал може да се подава и информация за твърдения 
или документи, предоставени от възложителя на план, 
програма, проект или инвестиционно предложение. 
Органът, провеждащ процедурата по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ, 
не е правно обвързан да предприеме исканите в сигна-
ла действия или да съобрази посоченото в сигнала, 
освен ако сам прецени, че няма достатъчно данни за 
прилагане на някои от разпоредбите за прекратяване 
на процедурите, свързани с предоставяне на невярна 
информация от възложителя, или не достигне до таки-
ва изводи при извършена от него проверка по сигнала. 
По същия начин органът може и да не съобрази твър-
дения или данни в сигнала, посочващи, че той про-
вежда процедурата в нарушение на ЗООС, ЗБР и ЗЗТ. 
Въпреки това, препоръчваме при достатъчно налични 
данни за нарушение на разпоредби на трите закона 
обществеността да се възползва от този инструмент 
за въздействие. Много често подаването на сигнал до 
органа ще визира действия, които органът е трябва-
ло да извърши в отминали етапи на процедурата. В 

трите закона няма разпоредби, които да посочват, че 
органът може да коригира допуснати от него слабости 
при провеждането на процедурите по тях. В същото 
време, в практиката на Върховния административен 
съд се приема, че ако в крайна сметка един порок на 
процедурата не е рефлектирал върху крайния акт, то 
този акт е законосъобразен. Това, от своя страна, оз-
начава, че ако органът е допуснал някаква слабост или 
порок на процедурата, но съобрази това и коригира 
този порок на по-късен етап, дори и без да има правни 
основания за такива действия по разпоредбите на 
закона, издаденият краен акт ще се приеме за зако-
носъобразен от съда, защото той ще постига целта на 
закона. Затова препоръчваме сигнали да се подават за 
всички установени от обществеността нарушения на 
процедурите по трите закона.

NB! 
Сигнали за нарушения на законите при провеждане на 
процедурите по тях могат да се подават и до компе-
тентна прокуратура, когато става въпрос за действия, 
попадащи в обхвата на Наказателния кодекс (НК). 
Тоест действия, определени от НК като престъпле-
ния. Типичен пример са манипулациите на документи. 
Тези действия се квалифицират като престъпления 
по смисъла на чл. 308, чл. 309, чл. 314 до чл. 319 от НК, 
когато са извършени от възложителя на план, програ-
ма, проект или ИП, и престъпления по чл. 310, чл. 311 
и чл. 319 от НК, когато са извършени от длъжностни 
лица на компетентния орган за процедурата по ЗООС, 
ЗБР и ЗЗТ. Подкупът също е престъпление по чл. 301 
и последващи от НК и наказателна отговорност се 
носи както от лицето дало подкупа, така и от това, 
което го е приело, и тук, хипотетични възможностите 
за извършване на такова престъпление са такъв тип 
взаимоотношения между един възложител на план, 
програма, проект или ИП, и органа по процедурата за 
одобряването им. Друг тип престъпление, възможно да 
бъде извършено от компетентен по трите закона орган, 
е престъплението по служба по чл. 282 и последващи 
от НК.  

Подаването на сигнал за вероятно престъпление към 
органи на прокуратурата, може да доведе до спиране 
на процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК. 
Въпреки че вече посочихме, че общите разпоредби за 
административно производство по АПК не са прило-
жими в много случаи, поради наличието на специални 
норми в законите и наредбите към тях, уреждащи реда 
и условията за провеждането на тези процедури, кога-
то става въпрос за престъпления, общите разпоредби 
на посочената норма от АПК са приложими. Причината 
е първо, че трите закона не разглеждат материята, 
свързана с престъпления, и след това, че престъплени-
ята по НК се явяват противоправни действия, рушащи в 
значителна степен правовия ред в държавата, и затова 
тези действия следва да бъдат прекратени, а лицата, 
които са ги извършили, подлежат на наказателно 
преследване. 
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В Приложение 3.6. и Приложение 3.7. към настоящия 
наръчник са посочени съответно примерен сигнал до 
компетентен по процедурата за одобряване орган и 
примерен сигнал до прокуратурата.
Когато се изпраща сигнал за престъпление до проку-
ратурата или този въпрос се коментира в обществено-
то пространство, не трябва да има преки обвинения, че 
определено лице е извършило престъпление. Ако про-
куратурата се произнесе, че няма данни за извършено 
престъпление, лицето, което е твърдяло категорично 
това, може да попадне по ударите на НК на основание 
чл. 147, ал. 1 от НК. Затова препоръчваме, когато се 
говори за престъпления, да се следва изказ, посочен в 
примерния сигнал до прокуратурата. 
2.1.4. Слабости в процедурите по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ и 
реакция от обществеността 
Слабости в процедурите може да бъдат допуснати и 
по трите закона на всеки един етап и подетап от тях. 
Слабостите и начините на реакция от обществеността 
ще бъдат разгледани в реда, в който се провеждат 
съответните процедури по тези закони.

a. Уведомяване на компетентните органи 
Това е първият етап от процедурата по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ 
и е задължение на лицето, което планира да извърши 
определени дейности, попадащи в обхвата на тези 
закони и представляващи план, програма, проект или 
ИП. През годините след присъединяването ни към ЕС, 
подобни слабости като липсата на уведомяване на ор-
ганите стават все по-редки, но е възможно да се случ-
ват и в бъдеще. Когато частно или юридическо лице, 
или държавен орган, е започнало процедура за одобря-
ване на предвиждани от него дейности по силата на 
други закони като ЗУТ, ЗГ и др., или пряко е започнало 
да осъществява дейности, които попадат в обхвата на 
ЗООС, ЗБР или ЗЗТ, но не е уведомило компетентния 
за случая орган по тези закони, действията на лицето, 
както и актовете за одобряване на тези дейности по 
други закони, следва да бъдат спрени с принудителни 
административни мерки (ПАМ) по ЗООС, ЗБР или ЗЗТ. 

NB! 
И в трите закона има норми, предвиждащи съответна-
та процедура за одобрение на дейности, съставляващи 
план, програма, проект или ИП, и непровеждането на 
такава процедура, поради липса на уведомяване на 
компетентния орган, се явява нарушение на матери-
ално-правните разпоредби на трите закона. В този 
случай обществеността може да подаде сигнал, в 
който да се изложат доказателства за попадането на 
дейностите на лицето в обхвата на някой от трите зако-
на. Сигналът следва да се подаде до съответния орган, 
съгласно изложеното в следващата част на наръчника 
за прилагане на принудителни административни мерки 
(ПАМ) по трите закона. МОСВ е компетентен за прила-
гане на ПАМ, винаги когато планът, програмата, проек-
тът или ИП попадат в обхвата на ЗБР или ЗЗТ, незави-
симо от това дали попадат и в обхвата на ЗООС. МОСВ 

е и органът, който освен да приложи ПАМ за спиране 
на дейностите, за които не е проведена съответната 
изискуема по трите закона процедура, е оправомощен 
също така да обжалва актове на административни 
органи, които противоречат на ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и други 
закони, свързани с околната среда, на основание чл. 
161 от ЗООС. 

Сигналът за посоченото нарушение на разпоредбите на 
някои от трите закона не е правно обвързващ за орга-
на, с оглед изложеното за сигналите, но това е въз-
можност за реакция, която не следва да се пропуска.
 
ПРИМЕР 
Друга възможност за реакция е изпращането на сигнал 
до компетентна прокуратура, като обикновено това е съ-
ответната районна прокуратура, в чийто обхват попадат 
териториите, засягани от предвижданите план, про-
грама, проект или ИП. В сигнала следва да се изложат 
мотиви и доказателства защо е извършено нарушение на 
някой от трите закона, с оглед правомощията на проку-
ратурата да подава протест срещу административни ак-
тове пред съда. В случай че дейностите вече са одобре-
ни с акт по ЗУТ например, без съответния акт по ЗООС, 
ЗБР или ЗЗТ, прокуратурата може да протестира този акт 
пред съответния съд. Типичен пример за успех чрез този 
инструмент са действията на Окръжна прокуратура гр. 
Добрич, която протестира разрешително за строеж за 
незаконно строителство в резерват „Яйлата”. 
 
В контекста на чл. 55, чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Консти-
туцията, както и съгласно разпоредбите за достъп до 
правосъдие на Орхуската конвенция (виж Закон за 
устройство на територията (ЗУТ) от наръчника), акт по 
ЗУТ, без изискуемия акт по ЗООС, ЗБР или ЗЗТ, би след-
вало да може да се оспори и от лицата, чието право на 
благоприятна и здравословна околна среда не е могло 
да бъде защитено чрез обжалване на съответния 
окончателен акт по ЗООС, ЗБР или ЗЗТ, защото такъв 
липсва изцяло. За съжаление, досегашната практика 
на Върховния административен съд не държи смет-
ка за невъзможността да се защити едно засегнато 
основно конституционно право, а съобразява прио-
ритетно изричните разпоредби на ЗУТ за кръга лица, 
имащи право да обжалват актовете по този закон, раз-
решаващи пряко започването на дейности, свързани 
със строителство – разрешителни за строеж. Въпрос 
на воля, желание и възможности на обществеността 
е да се опита да промени тази практика на ВАС, но за 
по-сигурен ефект, препоръчваме в случая да се уведо-
ми съответната прокуратура, защото ВАС приема, че тя 
има правен интерес за подобно оспорване (протест) на 
разрешителни за строеж.
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б.  Съдържание на уведомлението 
По отношение съдържанието на уведомлението към 
компетентен по трите закона орган, свързано с план, 
програма, проект или ИП, възможностите за реакция 
са сравнително ограничени. Причината е, че задъл-
жително уведомяване на засегната общественост за 
предвижданата дейност има само по ЗООС – чл. 4, ал. 
2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието на околната среда (НУРИО-
ВОС), както и в случаите, когато става въпрос за план 
или програма, при които законите, по чийто ред те се 
одобряват окончателно, имат изисквания за публику-
ване на информация за характера и съдържанието на 
плана или програмата. 
Възможните проблеми на този етап са предоставяне на 
непълна информация, което може да не се съобрази от 
органа по процедурата, или предоставяне на невярна 
такава, което в случаите на ЗООС и ЗБР следва да дове-
де до прекратяване на процедурата, ако тези пороци на 
уведомлението не бъдат коригирани. Въпреки липсата 
на такива законови изисквания за самостоятелната 
процедура по ЗЗТ, наличието на непълноти, пропуски 
или невярна информация води до невъзможност 
органът да гарантира постигане целта на ЗЗТ и затова 
действията на органа следва да са същите, като при 
ЗООС и ЗБР, в които има детайлно разписани норми по 
този въпрос. 

NB! 
Ако обществеността е запозната с информацията по 
уведомлението и счита, че има непълноти, възмож-
ностите за реакция отново са свързани с подаване на 
сигнал към компетентния орган по процедурата, а при 
неверни твърдения и документни манипулации – със 
сигнал за вероятно престъпление до компетентна 
прокуратура, с копие до органа по процедурата. Ако 
посочените инструменти не произведат необходимия 
резултат, тогава е възможно да се подаде жалба по 
реда на АПК, с която да се оспори акта по ЗООС, ЗБР 
и ЗЗТ, с който се одобряват окончателно заявените 
дейности или решенията по преценка по ЗООС и/или 
ЗБР, когато те постановяват процедурата да продължи 
с изготвяне на доклад по ОВОС/ЕО и/или доклад по ОС. 
Основанията за незаконосъобразност на оспорвания 
акт при този тип слабости, които следва да се посочат 
в жалбата, ще са нарушаване на материално-правните 
разпоредби на закона – критерият за незаконосъо-
бразност по чл. 146, т. 4 от АПК. 

Същите инструменти са приложими в случаите, когато 
органът е изискал допълване на уведомлението, но 
то все още съдържа горепосочените пороци. Когато 
уведомлението не е съдържало неверни данни и ма-
нипулирани документи или вследствие на изискано от 
органа коригиране отново се явява непълно и органът 
не е съобразил, че в такъв случай е трябвало да пре-
крати процедурата, възможностите за реакция са само 
подаване сигнал до органа, а при липса на резултат от 

това, е нужно да се прибегне до обжалване на горепо-
сочените актове с основанията по чл. 146, т. 4 от АПК. 

в. Компетентност на органа по процедурата 
Макар и изключително рядко, възможно е възложи-
телят да подаде уведомление към некомпетентен по 
процедурата по ЗООС, ЗБР или ЗЗТ орган и последният 
да не я препрати на компетентния такъв. В случая ви-
зираме провеждане на процедурата от РИОСВ, когато е 
следвало да бъде проведена от МОСВ, или обратното. 
Не сме запознати с практика, при която орган, неприте-
жаващ никаква компетентност по законите свързани 
с околната среда, да проведе процедура по някой 
от тези закони, но теоретически е възможно. Затова 
реакцията от обществеността в такъв случай следва 
да е идентична. Обществеността може да се запознае с 
информация за подобна слабост, в случаите на публи-
куване на интернет страницата на органа на писмото, 
с което той определя приложимата процедура по ЗООС 
и ЗБР, съгласно изискванията на тези закони. При ЗЗТ 
няма такова публикуване и там възможностите за  
реакция са по-ограничени. При всички случаи, и по 
трите закона, ако обществеността е запозната с подоб-
на информация, може да се изпрати сигнал до органа, 
започнал процедурата, и да се изложат мотиви защо 
той следва да изпрати административната преписка 
на съответния компетентен орган. Ако този инстру-
мент не даде ефект, може да се подаде жалба по реда 
на АПК, с която да се оспори актът по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ, 
с който се одобряват окончателно заявените дейности 
или решенията по преценка по ЗООС и/или ЗБР, когато 
те постановяват процедурата да продължи с изготвяне 
на доклад по ОВОС/ЕО и/или доклад по ОС. Основания-
та за незаконосъобразност на оспорвания акт при този 
тип слабости, които следва да се посочат в жалбата, 
ще са липса на компетентност на органа – критерият 
за незаконосъобразност по чл. 146, т. 1 от АПК. 

г. Определяне на приложимата процедура от ком-
петентния орган 

С изключение на ЗЗТ, при процедурите по ЗООС и ЗБР, 
писмото на компетентния орган до възложителя, с 
което се определя приложимата процедура, се публи-
кува на интернет страницата на органа и по този начин 
обществеността притежава значително по-големи 
възможности за реакция. Ако органът е извършил на-
рушение на разпоредбите на ЗООС и ЗБР по отношение 
на приложимата процедура, възможностите за реак-
ция са сигнал до органа, с посочване на слабостите 
или впоследствие да се обжалва актът по ЗООС и ЗБР, 
с който се одобряват окончателно заявените дейности 
или решенията по преценка по ЗООС и/или ЗБР, когато 
те постановяват процедурата да продължи с изготвяне 
на доклади по ОВОС/ЕО и/или по ОС. Основанията за 
незаконосъобразност на оспорвания акт при този тип 
слабости, които следва да се посочат в жалбата, ще са 
съществено нарушение на административнопроизвод-
ствени правила – критерият за незаконосъобразност 
по чл. 146, т. 3 от АПК. 
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ПРИМЕР 
Типичен пример за описаните слабости по тази и горната 
подточки беше провеждането на процедурите по ЗЗТ и 
ЗБР, с които се одобри заснемането на сцени от филма 
„Непобедимите 2“ в Деветашката пещера. В този случай, 
МОСВ, което се явяваше компетентен за процедурата 
орган по действащите през това време разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка 
на съвместимостта (НУРИОС), не проведе съгласувател-
на процедура по ЗБР и ЗЗТ, нужна поради засягането 
едновременно на защитени зони от НАТУРА 2000 и защи-
тена територия по ЗЗТ. Органът съгласува само част от 
инвестиционното предложение по ЗБР – изграждането 
на 150-метров бетонен мост към защитената територия, 
а дейностите по заснемане на сцени от филма в сама-
та защитена територия препрати на РИОСВ-Плевен за 
съгласуване само по ЗЗТ. В крайна сметка, въпреки че 
делата по отношение дейностите по заснемане на филма 
бяха спечелени на окончателна съдебна инстанция, 
докато те течаха, дейностите бяха проведени. За този 
проблем беше уведомена Европейската комисия и това 
даде ефект с промяна от страна на българските власти 
на НУРИОС по начин, при който обществеността да бъде 
информирана своевременно за специфичните случаи на 
съгласуване на проекти, планове, програми и инвести-
ционни предложения, когато дейностите се съгласуват 
на етапа по чл. 2, ал. 2 от НУРИОС – без преценка или 
оценка за съвместимост, с изготвяне на доклад за така-
ва.

д. Допустимост на плана, програмата, проекта или 
ИП 

Както вече посочихме, в ЗБР и ЗЗТ има изисквания за 
допустимост на плана, програмата, проекта или ИП, 
спрямо режими в заповеди за обявяване на територии-
те със защита по двата закона планове за управление, 
ако има такива и др., преди да се премине към етапа на 
преценка на въздействията по същество на материята, 
уреждана от конкретния закон. 
В ЗООС няма изрични критерии за допустимост по 
отношение компонентите на околната среда, но има 
изискване за прекратяване на процедурата, в случай 
на недопустимост на заявените дейности спрямо 
действащи нормативни актове, съгласно чл. 2, ал. 2 от 
НУРИОВОС, при процедурата по ОВОС, и чл. 7а, ал.3 от 
НУРИЕО, при процедурата по ЕО. В рамките на тези раз-
поредби за допустимост, визирани от двете Наредби, 
попадат и изискванията за допустимост по ЗБР и ЗЗТ, 
като по отношение на ЗБР в Наредбите по ЗООС има 
специално приети изрични норми в тях, свързани със 
съвместените процедури по ЗООС и ЗБР. 

NB! 
Следователно изискване по отношение на допусти-
мост има и по трите закона, и е възможно на този етап 
от процедурите, по тях да се допусне слабост. Когато 
органът, провеждащ процедурата по одобряване на 
плановете, програмите, проекти или ИП по някой от 
трите закона, не е отчел допустимостта на заявените 

дейности по критериите в чл. 12 от ЗБР или тези по чл. 
13, ал. 2 от ЗЗТ, както и недопустимост, свързана с дру-
ги нормативни актове при процедура по ЗООС, може 
да се изпрати сигнал до него, и да се изложат мотиви 
защо е налична недопустимост, както и че органът 
следва да прекрати процедурата на това основание. 

Ако този инструмент не даде ефект, може да се пода-
де жалба по реда на АПК, с която да се оспори актът 
по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ, с който се одобряват окончателно 
заявените дейности, или решенията по преценка по 
ЗООС и/или ЗБР, когато те постановяват процедурата 
да продължи с изготвяне на доклад по ОВОС/ЕО и/или 
доклад по ОС. Основанията за незаконосъобразност на 
оспорвания акт при този тип слабости, които следва да 
се посочат в жалбата, ще са съществено нарушение на 
административнопроизводствени правила – критерият 
за незаконосъобразност по чл. 146, т. 3 от АПК. 

е. Преценка на въздействията от плана, програма-
та, проекта или ИП 

На този етап от процедурата, при налична допустимост 
на заявения план, програма, проект или ИП, органът 
извършва преценка на въздействието по отношение 
материята, предмет на всеки от трите закона, съгласно 
посочените в точките по-долу критерии за процеду-
рата по съответния закон. Трябва да наблегнем, че в 
ЗЗТ няма критерии за такава преценка и тук органът 
има широки граници на свобода. Най-често срещаните 
слабости на този етап са: 

• Липса на преценка по отношение на кумулативен 
ефект („Кумулативни въздействия“ са въздействия 
върху околната среда, които са резултат от увелича-
ване ефекта на оценявания план, програма и проект/
инвестиционно предложение, когато към него се 
прибави ефектът от други минали, настоящи и/или 
очаквани бъдещи планове, програми и проекти/
инвестиционни предложения, независимо от кого са 
осъществявани тези планове, програми и проекти/
инвестиционни предложения. Кумулативните въз-
действия могат да са резултат от отделни планове, 
програми и проекти/инвестиционни предложения 
с незначителен ефект, когато са разглеждани сами 
по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в 
съвкупност и реализирани нееднократно в рамките 
на определен период от време). 
• Извършване на преценка въз основа на информа-
ция, която не може да гарантира, че органът може да 
направи категорични изводи за липса на значително 
отрицателно въздействие. Например, органът може 
да одобри дейност, чиито параметри не са изцяло 
уточнени или не са уточнени конкретните места, в 
които ще се извършва дейността. 

За етапа на преценка е съществено обществеността 
да съобразява превантивния принцип за опазване на 
околната среда, изложен в следващата част, разглеж-
даща процедурите по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ. Този принцип 
предполага, че държавите-членки ще разрешат една 
дейност, само и единствено когато компетентните 
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за одобряването ѝ органи са напълно и категорично 
убедени, че съответната дейност няма да увреди 
околната среда извън законово определените грани-
ци. Въпреки че ЗЗТ не е пряка транспозиция на Евро-
пейски директиви и принципът за предпазливост при 
този закон не може да бъде изведен от съдържанието 
на ДФЕС (Договор за функционирането на Европейския 
Съюз) и Решенията на Съда на ЕС, той следва от самите 
разпоредби на чл. 2 от Закона. Съгласно чл. 2 дейност-
ите по опазване на природата в защитените територии 
са с приоритет спрямо останалите дейности, поради 
което не е допустимо одобряване на една дейност в 
условия на несигурност, защото така не се гарантира 
постигане на целта на закона, който въвежда най-стро-
гата защита на специализирани територии у нас. 
Критичен поглед на всяко едно решение на органа на 
този етап от процедурата по трите закона, в контекста 
на изложения превантивен принцип, може да превър-
не едно привидно законосъобразно решение на органа 
в акт с много слабости, които да бъдат посочени при 
обжалването му. 

NB! 
Поради факта, че решенията по преценка са адми- 
нистративни актове, единственият инструмент за 
реакция в случая е тяхното обжалване по реда на АПК. 
При такова обжалване е важно да се съобрази изложе-
ното по-горе по отношение разликите между целесъо-
бразност и законосъобразност на един администрати-
вен акт, но препоръчваме всички мотиви по същество 
за неправилност на преценката на органа, в случаи 
на процедури по ЗООС и ЗБР, да бъдат посочени като 
незаконосъобразност на акта, поради наличието на 
специални критерии за такава преценка в тези закони. 
При ЗЗТ, поради липсата на критерии за преценка, ко-
гато няма пороци на процедурата във връзка с допус-
тимостта на дейността съгласно критериите в закона, 
актът за съгласуване не е възможно да се оспори с 
мотиви за незаконосъобразност във връзка с прецен-
ката на органа, а само с мотиви за нецелесъобразност. 
Това, от своя страна, ограничава обжалването само 
до такова, извършвано по административен ред, пред 
висшестоящ орган, ако органът, издал акта за съгласу-
ване има такъв, имайки предвид вече посочената по 
отношение на жалбите невъзможност да се обжалва 
такъв акт на МОСВ пред МС. 

Когато решението по преценка се обжалва пред съд, а 
не пред висшестоящ орган, по всички въпроси, свърза-
ни с незаконосъобразност на акта във връзка с извър-
шената преценка за въздействие от органа, които над-
хвърлят компетентността на съда, последният може 
да възложи извършването на съдебна експертиза, по 
своя преценка или при искане на някоя от страните по 
делото. Целта на такава експертиза е съдът да може да 
прецени законосъобразността на мотивите на органа 
за одобряване или неодобряване на дадена дейност, 
на основание твърдения на експерти по съответната 

материя (вещи лица). 
ж. Оценка на качеството на докладите по ОВОС и ОС 

Съгласно подробно изложените в следващата част на 
наръчника законови процедури по трите закона, при 
самостоятелна процедура по ЗЗТ не се изготвя доклад 
за детайлна оценка на въздействията върху защитени-
те територии, респективно няма оценка на качеството 
на такъв доклад от страна на органа по процедурата. 
При самостоятелна процедура по ЕО, когато се изгот-
вя само доклад по ЕО, няма критерии за оценка на 
неговото качество от органа и такава не се извърш-
ва– в ЗЗТ те не са предвидени. Оценка на качеството 
на докладите, както и налични критерии за такава 
оценка в съответните Наредби, съществуват само по 
отношение на докладите по ОВОС и ОС, независимо 
дали в самостоятелни процедури по ЗООС и ЗБР, или в 
съвместени такива по двата закона. 

NB! 
На този етап от процедурите по ЗООС или ЗБР, неза-
висимо дали са самостоятелни, или съвместени по 
двата закона, както и съвместени допълнително с 
процедурата по ЗЗТ, се допускат най-много слабости. 
Те са свързани с неотчитане от страна на органа на 
изискванията в Наредбите по ЗООС и ЗБР за съдър-
жание и критерии за съответните доклади с детайлни 
оценки, както и конкретните изисквания в утвърденото 
от органа задание за обхват и съдържание на ОВОС, в 
случаите на изготвяне на доклад по ОВОС. Много често 
органът по процедурата приема за даденост твърде- 
нията на експертите по доклада само защото послед-
ните отговарят на изискванията за компетентност 
в ЗООС и ЗБР и съответните Наредби към тези два 
закона. 

Това е изцяло неправилен подход, защото окончател-
ният акт за одобряване или неодобряване на един 
план, програма, проект или ИП, респективно отговор-
ността за постигане на целта на съответния закон с 
този акт, е само на органа по процедурата. Съгласно 
ДФЕС и решенията на Съда на ЕС, държавите-член-
ки, респективно техните органи, са тези, които имат 
задължения за постигане целите на европейското 
законодателство. Затова всяка теза, че един орган 
следва да приема автоматично твърдения на експерти, 
без да проверява детайлно дали тези твърдения са 
обективни, пълни, и дали отговарят на изисквания-
та за съдържание и критерии в Наредбите по двата 
закона, е изцяло неправилен подход. Наредбите към 
ЗБР и ЗООС – НУРИОВОС и НУРИОС изискват анализ на 
въздействията в докладите ОВОС и ОС. Това означава, 
че експертът не може само да представи мнението си, 
а трябва подробно, стъпка по стъпка, да изложи при-
чините, формиращи неговото окончателно заключение 
за степента на въздействие. В някои случаи, дори и да 
има извършен анализ за степените на въздействие, 
сроковете за събиране на научна информация за оцен-
ката или методите за получаването ѝ, в зависимост 
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от спецификата на съответния предмет, подлежащ на 
оценка (вид, местообитание, компонентите на околна-
та среда), не гарантират обективност на заключенията. 
Основната разграничителна линия, която следва да се 
съблюдава е дали експертът само е заявил едно мне-
ние, без да, посочи пътя, по който е стигнал до него, 
или е събрал и изложил в доклада цялата необходима 
научна информация, и след това е извършил подробен 
анализ, който може да бъде проверен за пълнота или 
коректност от органа, при оценка на качеството на 
доклада. 
Ако има неясноти или необосновани заключения, 
органът следва винаги да дава отрицателна оценка на 
качеството на доклада, на основание липса на доста-
тъчно информация за вземане на решение. 

NB! 
В случаи на допуснати слабости на този етап от про-
цедурите, не е необходимо да се изпраща сигнал до 
органа, защото обществеността има гарантиран дос-
тъп до докладите и възможност да изрази становище 
в рамките на обществените обсъждания или консулта-
циите със обществеността. Практиката е показала, че 
органите не съобразяват становища от консултациите 
и обсъжданията и не коригират действията си чрез 
връщане на процедурата на етапа оценка на качество 
на доклада, и затова описаният порок на процедурата 
по отношение оценка на качеството на докладите, 
може да рефлектира в незаконосъобразност на край-
ния за процедурата акт. Ето защо, след издаването на 
крайния акт, той трябва да бъде обжалван с мотиви, 
свързани с неправилна оценка на качеството на докла-
дите (противоречие с материално-правни разпоредби 
на закона), довела до окончателно произнасяне на ор-
гана, в условия на несигурност по отношение степента 
на въздействие – критерият за незаконосъобразност 
по чл. 146, т. 4 от АПК. 

g. Обществени обсъждания и консултации с об-
ществеността

Съгласно изложеното по-долу за процедурите по трите 
закона, обществените обсъждания или консултациите 
с обществеността на докладите по детайлните оцен-
ки липсват само при самостоятелната процедура за 
съгласуване по ЗЗТ. Във всички останали случаи – на 
отделни процедури по ЗБР и ЗООС или при комбини-
рани процедури – на този етап е възможно да бъдат 
допуснати слабости. Най-често срещаните такива са: 

• непубликуване на съответните доклади по детайл-
ни оценки и неосигуряване на достъп до тях, съглас-
но разпоредбите на ЗООС и ЗБР, 
• неинформиране на определените за обществени 
обсъждания общини и засегнатото на-селение в тях, 
• неизпращане на докладите до съответните общи-
ни,
• неуведомяване и последващо непровеждане на 

• обществени обсъждания или консултации с опре-
делените от органа по процедурата общини, 
• неотчитане на изложени от обществеността стано-
вища по докладите за детайлни оценки. 

Ако такава слабост бъде установена от общественост-
та, в зависимост от етапа, в който процедурата вече е 
навлязла, възможните дейности са: 

• да се изпрати сигнал до органа с описание на 
допуснатата слабост или 
• да се внесе становище до органа по този въпрос, 
ако срокът за обществените обсъждания или кон-
султациите с обществеността не е изтекъл; 

Ако горните инструменти не дадат резултат, може да 
се подаде жалба по реда на АПК, с която да се оспори 
крайният акт, с който процедурата приключва окон-
чателно. Основанията за незаконосъобразност на 
оспорвания акт при този тип слабости, които следва да 
се посочат в жалбата, ще са съществено нарушение на 
административнопроизводствени правила – критерият 
за незаконосъобразност по чл. 146, т. 3 от АПК. 

NB! 
Когато обществеността е изразила мнението си по 
докладите с детайлните оценки, но счита, че те не са 
отразени правилно от възложителя, че отговорите на 
експертите по тези становища са незадоволителни или 
че докладите са все още непълни и не дават основание 
органът да вземе решение без съмнение за степента 
на въздействие, тогава може да бъде изпратен сигнал 
до органа с посочване на описаните основания. Ако 
сигналът остане без резултат, трябва да се подаде 
жалба по реда на АПК, с която да се оспори крайният 
акт, с който процедурата приключва окончателно. 
Основанията за незаконосъобразност на оспорвания 
акт при този тип слабости, които следва да се посочат 
в жалбата, ще са съществено нарушение на админи-
стративнопроизводствени правила – критерият за не-
законосъобразност по чл. 146, т. 3 от АПК (в случаите, 
когато становището не е отчетено) или противоречие 
с материално-правни разпоредби на закона – крите-
рият за незаконосъобразност по чл. 146, т. 4 от АПК 
(в случаите, при които изводите в докладите не дават 
основание органът да вземе решение без съмнение за 
степените на въздействие, респективно с това реше-
ние не се гарантира постигане целта на закона).

h. Окончателни актове по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ 
Окончателните актове, с които приключват процедури-
те за одобряване на плановете, програмите, проектите 
или ИП в обхвата на тези три закона, са индивидуални 
административни актове (ИАА). Единственият възмо-
жен инструмент за реакция на този етап е оспорването 
на съответния акт по реда на АПК. Ако един краен за 
процедурите акт включва няколко от разгледаните 
слабости, основанията за неговото оспорване ще 
са всички онези, посочени за съответната слабост 
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в предходните подточки. Извън пороците на самите 
процедури, които рефлектират в незаконосъобразност 
на крайния акт, най-често срещаните пропуски при 
издаването на самите актове от органите са свързани 
с липса на ясна мотивировка за одобряване или нео-
добряване на съответния план, програма, проект или 
ИП. Много често при одобряването на процедираните 
дейности, в мотивите си органът описва основните 
етапи от процедурата, но накрая не посочва изрич-
но, че дейностите няма да доведат до значително 
отрицателно въздействие. Често се пропуска актът 
да се мотивира с такива изводи и по отношение на 
кумулативния ефект. Всички подобни слабости в един 
краен акт, свързани с мотивите на органа, формират 
самостоятелни основания за незаконосъобразност на 
този акт отделно от допуснатите пороци в изброените 
по-ранни етапи на процедурата. Липсата на окончател-
ни мотиви за незначително отрицателно въздействие 
(както за самостоятелно, така и за кумулативно) при 
одобряването на една дейност или липсата на мотиви 
за значително отрицателно въздействие (както за 
самостоятелно, така и за кумулативно) при неодобря-
ването на една дейност, води до противоречие на акта 
с материално-правните разпоредби на закона – крите-
рият за незаконосъобразност по чл. 146, т. 4 от АПК. 

NB! 
В случаите, когато няма законови разпоредби за 
оповестяване на административните актове, ако 
обществеността разбере по някакъв начин за подобно 
съгласуване, актът може да се изиска по реда на За-
кона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)– 
примери за липса на разпоредби за оповестяване са 
ЗЗТ и актът за съгласуване на етапа по чл. 2, ал. 1, т. 3 
от НУРИОС, разгледан в следващата част на наръчни-
ка. В Приложение 2.2. се съдържа бланка-образец за 
искане на достъп до информация по реда на ЗДОИ. 

Получаването на информация по реда на ЗДОИ е свър-
зано с известни срокове по закона, но съгласно чл. 149, 
ал. 1 от АПК, срокът от 14 дни за обжалване на админи-
стративния акт тече от датата на оповестяване, а не от 
датата на издаване на акта. За съжаление, преоблада-
ва съдебната практика, при която се приема, че когато 
закон не е предвидил изискване за оповестяване на 
административен акт, преклузивният 14-дневен срок 
за обжалване за трети лица тече от момента на изда-
ване на акта, а за възложителя – от момента, в който 
бъде уведомен от органа за постановения акт. Все пак, 
за обществеността е възможно, след получаване на 
информация за акта по реда на ЗДОИ, да го оспори в 
14-дневен срок от момента на получаване на информа-
цията и съдът да допусне, че жалбата е в срок, и тази 
възможност следва да се използва. Друга възможност 
за спазване на преклузивния срок за обжалване е в 
случая, при който след запознаване с акта по реда на 
ЗДОИ се установи, че в него не е посочено пред кой 
орган и в какъв срок той може да се обжалва. Тогава 

срокът за обжалване по АПК се променя на 2 месеца 
съгласно чл. 140, ал. 1 от АПК. 

NB! 
Възползвайки се от изложеното в наръчника, считаме, 
че всеки един гражданин ще съумее да защити правата 
си или законните си интереси с жалба до администра-
тивен орган или първоинстанционен съд, като съглас-
но чл. 56 от Конституцията и съответните разпоредби 
по АПК, гражданин може да се явява в съд с или без 
защитник (адвокат). Отчитайки, че съдебните произ-
водства по реда на АПК, свързани с оспорване на ИАА, 
са двуинстанционни и на втора ин-станция се атакуват 
пороци на съдебното решение на първата инстанция, а 
не отново на административния акт, препоръчваме за 
касационно (второинстанционно) обжалване, общест-
веността да потърси съветите на квалифицирани 
юристи.

С цел систематизиране на основните процедури по 
ЗООС, ЗБР и ЗЗТ, по които горните инструменти за 
граждански контрол се отнасят, представяме след-
ващата част от наръчника, представляваща синтез 
на законовите процедури за одобряване на проекти, 
планове, програми и инвестиционни предложения. 
2.2. Процедури по ЗООС и ЗБР
2.2.1. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
Законът за опазване на околната среда е основният 
закон, уреждащ тази материя. Останалите закони, като 
ЗБР, ЗЗТ и др., са специални закони. Техните разпоред-
би се прилагат с предимство пред общите разпоредби 
на ЗООС, съгласно специалните норми, които се съдър-
жат в тези закони и съответни норми в самия ЗООС. 
Като основен закон, свързан с околната среда и 
представляващ транспозиция на множество актове на 
Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент 
(Директиви), в ЗООС е инкорпориран превантивният 
принцип при опазване на околната среда, съгласно чл. 
191 (2) от Договора за функциониране на европейския 
съюз (ДФЕС): „Политиката на Съюза в областта на окол-
ната среда има за цел постигането на високо равнище 
на защита, като взема предвид различното състояние 
на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на 
принципите на предпазните мерки и превантивните 
действия, на принципа на приоритетното отстраняване 
още при източника на замърсяване на околната среда и 
на принципа „замърсителят плаща“. 
Разбирането на този принцип при опазване на окол-
ната среда в Р България е от съществено значение 
за правилното тълкуване и прилагане на нормите на 
ЗООС. Най- общо казано, този принцип предполага, 
че държавите членки ще разрешат една дейност, 
само и единствено когато компетентните за одобря-
ването ѝ органи са напълно убедени, че съответната 
дейност няма да увреди околната среда извън зако-
ново определените граници. Най-ясна дефиниция на 
принципа на предпазливостта е дадена от Съда на ЕС 



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 115

в решението по дело C-127/02–“Waddenverenigingand 
Vogelbeschermingsvereniging”, свързано с другия закон, 
който представлява пряка транспозиция на Директиви 
на ЕС – Законът за биологичното разнообразие (ЗБР): 
 
„В съответствие с първото изречение на член 6, параграф 
3 на Директивата за мес-тообитанията, даден план или 
проект, който не е пряко свързан или необходим за уп-
ра-влението на дадена територия, е вероятно да попречи 
на консервационните ѝ цели, и трябва да се предвиди ве-
роятността той да окаже значително въздействие върху 
тази територия… Ето защо, задействането на механизма 
за опазването на околната среда, предвиден в член 
6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, не 
предполага, но ясно от насоките за тълкуването на този 
член, изготвени от Комисията - „Управление на обекти-
те от НАТУРА 2000: Ръководство за тълкуване на член 
6 от Директивата за хабитатите 92/43/EEC” се счита, 
че планът или проектът определено има значително 
въздействие върху съответната територия, следвайки 
вероятността, че такъв ефект се придава от този план 
или проект... По-специално, по отношение на границите 
на свобода, определени в член 6, параграф 3 на Дирек-
тивата за местообитанията, ком-петентните национални 
органи, като вземат предвид заключенията на подходя-
щата оценка на даден план или проект за съответната 
територия с оглед на целите за ней-ното опазване, могат 
да разрешат тази дейност, само ако те са сигурни, че тя 
няма да има отрицателно влияние върху тази терито-
рия и в случай че има достатъчни научни основания по 
отношение на липсата на такива ефекти. При неспаз-
ване на подобно условие, националните власти могат 
да разрешат тази дейност в лицето на несигурност по 
отношение на липсата на неблагоприятни последици 
за засегнатата територия.” 
Одобряването на проекти, планове, програми или 
инвестиционни предложения (ИП) по реда на ЗООС се 
извършва в рамките на две основни процедури – Оцен-
ка за въздействие върху околната среда и Екологична 
оценка. На първата процедура се подлагат проектите 
и инвестиционните предложения, а на втората плано-
вете и програмите. И двете процедури представляват 
административни процедури по издаване на админи-
стративен акт, започващи по искане на оправомощено 
лице – случаят по чл. 24, ал. 1 от Административноп-
роцесуалния кодекс (АПК). Процедурите завършват с 
властническо волеизявление – Решение или Станови-
ще, представляващо индивидуален административен 
акт (ИАА) по смисъла на чл. 21,ал. 1 от АПК. 
2.2.1.1. Оценка на въздействие върху околната среда 
на проекти и инвестиционни предложения. 
Оценката за въздействие върху околната среда се 
извършва по разпоредбите на чл. 81, ал. 1, т. 2, ал. 5, ал. 
6 и ал. 7, чл. 82, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 83 и чл. 92 до чл. 
102 от ЗООС, като детайлният ред и условия са посо-
чени в Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда 
(НУРИОВОС) към чл. 101, ал. 1 от ЗООС. Важно е да се 
посочи, че оценката на въздействие върху околната 

среда се съвместява с процедурите по изготвяне и 
одобряване на инвестиционното предложение по реда 
на специален закон, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗООС. 
В настоящата точка ще разгледаме самостоятелната 
процедура по ОВОС, в случая когато проектът или ИП 
не попадат в обхвата на ЗБР или ЗЗТ. 
Процедурата по ОВОС започва по искане на оправомо-
щено лице – възложител и това е моментът, в който тя 
официално стартира съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС и 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОВОС. За да бъде възложител 
едно частно, юридическо лице или обществен орган, то 
следва да е оправомощено от закон – § 20 от допълни-
те разпоредби (ДР) на ЗООС. В чл. 2, ал. 1 от Наредбата 
са посочени и останалите етапи от административната 
процедура. 
В зависимост от характера и местоположението на 
проекта или ИП, компетентният за процедурата орган– 
МОСВ или съответната РИОСВ – се определя от разпо-
редбите на чл. 94 от ЗООС. След като възложителят е 
подал своето уведомление до съответния компетентен 
орган и процедурата е започнала, на първо място, 
компетентният орган преценява пълнотата на уве-
домлението съгласно чл. 4 и чл. 4а от НУРИОВОС и ако 
то отговаря на посочените изисквания, процедурата 
навлиза в следващия етап – преценяване на необходи-
мостта от ОВОС по чл. 93 от ЗООС и чл. 5 от НУРИОВОС. 
При ЗООС превантивният принцип за опазване на окол-
ната среда е доразвит спрямо ЗБР и определени инвес-
тиционни предложения (ИП) винаги се приемат като 
сигурно вероятни да окажат отрицателно въздействие 
върху компонентите на околната среда, и нуждаещи се 
от детайлна оценка на въздействието. Те са посочени 
в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС, като няма 
никакво значение дали описаните характеристики на 
дейностите в Приложение № 1 са заявени като проект 
или ИП от страна на възложителя. Всички проекти или 
ИП от този списък подлежат на задължителна проце-
дура с изготвяне на Доклад по ОВОС (ДОВОС), съгласно 
чл. 92 от ЗООС, като 14 дни след подаване на уве-
домлението компетентният орган уведомява писмено 
възложителя за необходимата законова процедура 
или процедури, в случай че се налага провеждането и 
на такива, по силата на някои от специалните закони, 
свързани с околната среда – чл. 5 от НУРИОВОС. 
Когато проектите или инвестиционните предложения 
не попадат в Приложение № 1 към чл. 92, ал. 1 от ЗООС, 
а в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, тогава органът 
проверява пълнотата на уведомлението и съгласно 
изискванията на чл. 6 от Наредбата извършва прецен-
ка на въздействието по критериите в чл. 7 от същата 
и чл. 93, ал. 4 от ЗООС. На преценка за въздействието 
подлежат и всички изменения на вече одобрени по 
реда на ЗООС проекти и ИП, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 
от ЗООС. Преценката при проекти или ИП, попадащи в 
Приложение № 2, завършва с решение на компетентния 
орган, за разлика от уведомлението от органа към въз-
ложителя за проекти или ИП, попадащи в Приложение 
№ 1. С решението по преценка, което органът следва 
да издаде 1 месец след подаване на уведомлението за 
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ИП от възложителя, той одобрява окончателно проекта 
или инвестиционното предложение още на този етап 
или посочва, че то следва да бъде предмет на ОВОС с 
изготвяне на ДОВОС – чл. 8 от Наредбата и чл. 93, ал. 
5 от ЗООС. Решението по преценка за проекти или ИП 
от Приложение № 2 е индивидуален административен 
акт, за разлика от уведомлението към възложителя за 
такива, попадащи в Приложение № 1, и затова реше-
нието по преценка подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от неговото оповестяване. 
Когато решението по преценка, с което органът 
постановява да се изготви ДОВОС, не е обжалвано 
или е обжалвано и потвърдено с окончателен акт от 
съответния съд, както и в случая, в който органът е 
изпратил уведомление до възложителя, че проектът 
или ИП попада в Приложение №1, процедурата навлиза 
в следващия етап – изготвяне на ДОВОС. За тази цел, 
възложителят наема колектив от експерти за изгот-
вяне на ДОВОС – чл. 83 от ЗООС и чл. 11 от Наредбата. 
След това възложителят провежда консултации със 
специализирани ведомства и представители на засег-
ната общественост по отношение заданието за обхват 
и съдържание на ОВОС – чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 10, 
ал. 7 от Наредбата. Следва изготвяне на заданието и 
предоставянето му на компетентния орган – чл. 95, ал. 
2 от ЗООС и чл. 10, ал. 5 от Наредбата. ДОВОС следва да 
отговаря на критериите по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от 
Наредбата. Готовият ДОВОС се внася за оценка на ка-
чеството му от съответния орган по процедурата – чл. 
96 от ЗООС и чл. 13 от Наредбата. ДОВОС се оценява по 
критериите в чл. 14 от Наредбата и в случай че докла-
дът е непълен и не получи положителна оценка, той се 
връща за преработване съглас-но чл. 18, ал. 8 от Наред-
бата. При положителна оценка на ДОВОС, органът 
уведомява писмено възложителя съгласно чл. 15, ал. 1 
от Наредбата и в уведомлението определя засегнатите 
общини, райони и/или кметства, с които възложителят 
да организира обществено обсъждане на доклада – чл. 
16, ал. 1 от Наредбата. Обществените обсъждания на 
ДОВОС се провеждат по реда на чл. 17 от Наредбата. 

NB! 
Това е моментът, в който всяко едно заинтересовано 
лице може да вземе участие в процедурата по одо-
бряване на проекта или ИП или чрез лично изразяване 
на становище в рамките на обществено обсъждане в 
определените райони, или чрез писмено му депозира-
не до възложителя, в срока до официалното приключ-
ване на обществените обсъждания.

В седемдневен срок от приключване на обществе-
ните обсъждания, резултатите от тях и коригираният 
ДОВОС, ако възложителят е съобразил становищата на 
обществеността или специализираните ведомства, се 
внасят при компетентния орган съгласно чл. 17, ал. 4 
от Наредбата. Ако в резултат на постъпили становища, 
органът прецени, че ДОВОС следва да бъде допълнен, 
той уведомява възложителя за това по чл. 17, ал. 7 от 

Наредбата, след което отново оценява качеството на 
доклада съобразно реда по чл. 14 и чл. 5 от Наредбата. 
В случай че възложителят сам прецени необходимост-
та от допълване на ДОВОС, възлага допълването на 
съответните експерти и организира ново обществено 
обсъждане на доклада, съгласно горепосочения ред. 
Независимо дали ДОВОС е следвало да бъде допълнен 
по преценка на органа или възложителя, допълненият 
доклад подлежи отново на оценка на качеството му 
от органа и на ново обществено обсъждане по горе-
посочения ред – чл. 17, ал. 6, ал. 7, ал. 8 от Наредбата. 
Ако ДОВОС не се нуждае от допълване или в него са 
направени необходимите корекции и е проведено ново 
обществено обсъждане, вследствие на което не се 
налага ново допълване на доклада, органът осигурява 
обществен достъп до ДОВОС и становищата по него-
вото съдържание, и насрочва заседание на експерт-
ния съвет към него – чл. 17, ал. 9 от Наредбата. При 
положително становище на Експертния екологичен 
съвет, органът издава решение по ОВОС, на основание 
критериите в чл. 18 ат Наредбата, с което одобрява или 
не одобрява проекта или ИП, в случаите по чл. 19 от 
същата. Решението по ОВОС е индивидуален адми-
нистративен акт и подлежи на обжалване от всички 
заинтересовани лица в 14-дневен срок от оповестя-
ването му от органа, съгласно чл. 99, ал. 6 от ЗООС. 
Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 
от 5 години от датата на издаването му, не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение, 
съгласно чл. 99, ал. 8 от ЗООС. 
2.2.1.2. Екологична оценка на планове и програми. 
Процедурата по екологична оценка се провежда съг- 
ласно разпоредбите на чл. 84 до чл. 91 от ЗООС и На-
редбата за условията и реда за извършване на еколо-
гична оценка на планове и програми (НУРИЕО) към чл. 
90 от ЗООС. Тази процедура съдържа същите основни 
етапи като процедурата по ОВОС, с някои специфични 
различия, посочени в ЗООС и НУРИЕО. Важно е да се 
посочи, че екологичната оценка на планове и програми 
се съвместява с действащите процедури по изготвяне 
и одобряване на плановете и програмите, съгласно чл. 
82, ал. 1 от ЗООС. В настоящата точка ще разгледаме 
самостоятелната процедура по ЕО, в случая когато 
планът или програмата не попадат в обхвата на ЗБР 
или ЗЗТ. 
Компетентният за процедурата орган – МОСВ или 
съответната РИОСВ – се определя от разпоредбите на 
чл. 84 от ЗООС, във връзка с чл. 4 от НУРИЕО. Отново 
процедурата започва по искане на оправомощено 
лице – възложител, чрез подаване на уведомление 
към компетентния орган, което следва да отговаря на 
изискванията на чл. 8 от Наредбата. Ако уведомление-
то не отговаря на изискванията на Наредбата, органът 
уведомява възложителя за необходимостта за предос-
тавяне на необходимата информация съгласно чл. 12, 
ал. 2 от Наредбата. Ако уведомлението или неговата 
корекция отговаря на изискванията на Наредбата, 
органът извършва консултации със специализирани 
органи по чл. 13 от нея, след което процедурата навли-
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за в етапа на преценка на въздействието, при който ор-
ганът определя необходимата специфична процедура, 
в зависимост от характера и обхвата на заявения план 
или програма, съгласно разпоредбите на чл. 9 и чл. 12, 
ал. 1 от Наредбата. При преглед на уведомлението от 
възложителя, в случай че планът или програмата е за 
инвестиционно предложение, включено в Приложение 
№ 1 или 2 от ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 от 
ЗООС, от органа е допуснато да се извърши само ОВОС, 
той уведомява възложителя, че планът или програмата 
не подлежи на последващите процедури по екологична 
оценка, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата. Това уве-
домяване е част от уведомяването на възложителя, 
че проектът или ИП подлежи на задължителна ОВОС в 
случаите, когато проектът или ИП попада в Приложе-
ние № 1 или се посочва в решението по преценка за 
въздействие върху околната среда, които бяха разгле-
дани в предишната точка. В случаите по чл. 91, ал. 2 от 
ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включе-
но в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, се 
изисква и изготвянето на самостоятелен план или про-
грама по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС, компетентният орган 
по околна среда може, по искане на възложителя или 
по своя преценка, да допусне извършването само на 
екологична оценка съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредбата. 
На задължителна ЕО, с изготвяне на доклад за еко-
логична оценка (ДЕО), се подлагат онези планове и 
програми, попадащи в Приложение № 1 към НУРИЕО, 
съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата, а за тези в Приложе-
ние № 2 се извършва преценяване на необходимостта 
от изготвяне на ДЕО съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наред-
бата. За изменения на вече одобрени по ЗООС планове 
и програми се извършва преценка съгласно чл. 2, ал. 
2, т. 2 от Наредбата. За планове и програми в области-
те селско стопанство, горско стопанство, рибарство, 
транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 
управление на водните ресурси и промишленост, 
включително добив на подземни богатства, електрон-
ни съобщения, туризъм, устройствено планиране и 
земеползване, когато тези планове и програми очер-
тават рамката за бъдещото развитие на инвестицион-
ни предложения по приложения № 1 и 2, детайлната 
екологична оценка, с изготвяне на доклад по ЕО, е 
задължителна съгласно чл. 85, ал. 1 от ЗООС и чл. 2, 
ал. 1 от Наредбата, и в този случай, органът уведомя-
ва възложителя за това. Уведомлението, както при 
процедурата по ОВОС, не е индивидуален администра-
тивен акт и не подлежи на самостоятелно обжалване. 
В останалите случаи, посочени в чл. 85, ал. 2 от ЗООС, 
органът извършва преценка въз основа на критериите 
по чл. 85, ал. 4 от ЗООС и чл. 14 от Наредбата. В случай 
че прецени, че планът или програмата няма да ока-
жат значително въздействие върху околната среда, 
органът ги одобрява с решение, с което процедурата 
приключва. Това решение е индивидуален админи-
стративен акт и подлежи на обжалване по реда на АПК 
в 14-дневен срок от оповестяването му по чл. 15 от 
Наредбата. В случай че органът прецени, че следва да 
бъде изготвен доклад по ЕО, това става отново с ре-
шение, което подлежи на обжалване по реда на АПК в 

14-дневен срок от оповестяването му. В това решение 
органът може да постави и изисквания за обхвата на 
детайлната оценка. 
Когато решението по преценка, с което органът 
постановява да се изготви ДЕО, не е обжалвано или 
е обжалвано и е потвърдено с окончателен акт от 
съответния съд, както и в случая, в който органът е 
изпратил уведомление до възложителя, че планът или 
програмата подлежат на задължителна екологична 
оценка, процедурата навлиза в следващия етап– изгот-
вяне на доклад по екологична оценка (ДЕО). Основните 
елементи на този етап от процедурата са същите, 
както при този етап на процедурата по ОВОС. На първо 
място, възложителят възлага изготвянето на ДЕО на 
екип експерти, отговарящи на изискванията на чл. 
83 от ЗООС и чл. 16 от Наредбата, които, съвместно с 
него, изготвят заданието за обхвата на екологичната 
оценка, съобразявайки както поставените от органа 
изисквания в решението му по преценка, че следва да 
се проведе ЕО или уведомлението до възложителя, 
че планът или програмата подлежат на задължителна 
ЕО, така и провеждайки консултации по заданието, 
съгласно изискванията на чл. 19а от Наредбата. След 
това възложителят следва да предостави заданието 
на компетентния орган и ако органът не намери слабо-
сти в заданието, той уведомява възложителя за това 
и се пристъпва към изготвяне на ДЕО. Важно е да се 
посочи, че в НУРИЕО няма изрични текстове, описващи 
одобряване на заданието от органа. Докладът по ЕО 
следва да бъде изготвен съгласно изискванията на чл. 
86 от ЗООС и чл. 17 от Наредбата. 
При процедурата по ЕО липсват критерии и съответно 
оценка на качеството на ДЕО от органа по процедурата, 
за разлика от процедурата по ОВОС с изготвяне на ДО-
ВОС. Възложителят организира консултации с общест-
веността по реда и условията на чл. 20 от Наредбата. 

NB! 
Това е моментът, в който всяко едно заинтересовано 
лице може да вземе участие в процедурата по одо-
бряване на проекта или ИП, чрез писмено становище 
до възложителя или по начините, определени от чл. 
20, ал. 1, т. г) от Наредбата, в срока, определен от чл. 
20, ал. 1, т. в) от същата. За разлика от процедурата по 
ОВОС, при ЕО обществените обсъждания на ДЕО не са 
задължителни, освен в случаите по чл. 21, ал. 1 от На-
редбата, и се извършват съгласно чл. 22 от Наредбата. 
В този случай обществеността може да заяви мнение-
то си и лично по време на обществените обсъждания.

По преценка на възложителя е възможно ДЕО да бъде 
коригиран с оглед постъпилите становища или об-
ществените обсъждания да продължат съгласно чл. 
22 от Наредбата. Ако ДЕО не се нуждае от допълване 
и в него са направени необходимите корекции, възло-
жителят го внася при съответния компетентен орган 
за издаване на Становище по ЕО съгласно чл. 23 от 
Наредбата. В случай че комисията/експертният еко-
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логичен съвет по чл. 5, ал. 1 от Наредбата прецени, че 
предоставената информация е непълна, неточна или че 
съществуват съмнения относно достоверността ѝ, със 
свое решение изисква от възложителя да представи в 
определен срок допълнената и/или преработената ин-
формация – чл. 25, ал. 3 от Наредбата. В срок от 30 дни 
от внасяне на искането по чл. 23, ал. 1, компетентният 
орган издава становище въз основа на решение на 
комисията/експертния екологичен съвет, съгласно чл. 
25 от Наредбата и по основанията, посочени в чл. 26 от 
същата. Със Становището по ЕО органът окончателно 
съгласува или не плана/ програмата. Становището по 
ЕО е индивидуален административен акт и подлежи на 
обжалване от всички заинтересовани лица в 14-дне-
вен срок от оповестяването му от органа, съгласно 
изискванията на чл. 27 от Наредбата. Въпреки че в 
ЗООС и НУРИЕО няма изрични текстове, посочващи, 
че Становището по ЕО подлежи на обжалване, то е 
окончателен административен акт в административ-
на процедура по закон (ЗООС), с който се одобряват 
или неодобряват планове и програми в контекста на 
въздействия-та им върху околната среда, и поради 
тази причина, този ИАА подлежи на обжалване по реда 
на АПК. 
2.2.1.3. Прекратяване на процедурите по ОВОС и ЕО 
Двете законови процедури могат да бъдат прекратени 
в определени случаи, като тяхното прекратяване не 
лишава възложителя от възможността да подаде ново 
уведомление и да ги стартира отново. Ще посочим 
случаите на прекратяване на процедурите по ОВОС и 
ЕО само по отношение самостоятелните процедури по 
ЗООС, а случаите на прекратяване на процедурите в 
съвместени процедури по ЗООС и другите специални 
закони ЗБР и ЗЗТ, ще посочим в точката, в която ще 
бъде разгледано съвместяването на процедурите по 
тези закони. Процедурите по ОВОС и ЕО се прекратяват 
с решение на компетентния орган, което е индивидуа-
лен административен акт, подлежащ на обжалване по 
реда на АПК. 
Процедурата по ЗООС се прекратява в следните слу-
чаи: 

• при наличие на недопустимост спрямо действащи 
нормативни актове съгласно чл. 2, ал. 2 от НУРИО-
ВОС; 
• когато повече от 12 месеца възложителят не е из-
пълнил дадените му от органа указа-ния, не е внесен 
ДОВОС за оценка на качеството му от компетентния 
орган, не е извър-шено обществено обсъждане на 
ДОВОС, както и при неизпълнение на задълженията 
на възложителя за предоставяне на резултатите от 
обществените обсъждания на органа по процедура-
та съгласно чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата; 
• когато възложителят не отстрани непълнотите в 
уведомлението си към органа, с което процедурата 
стартира съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 6, ал. 4 от Наред-
бата; 
• когато в указания срок за допълване на ДОВОС, 
такова не е извършено съгласно чл. 15, ал. 3 от 

Наредбата; 
• когато органът е дал три отрицателни оценки 
на качеството на ДОВОС съгласно чл. 15, ал. 4 от 
Наредбата. 

Процедурата по ЕО се прекратява в следните случаи: 
• при наличие на недопустимост спрямо действащи 
нормативни актове съгласно чл. 7а, ал. 3 от НУРИЕО;
• когато повече от 12 месеца възложителят не е 
изпълнил дадените му от органа указания, не са 
извършени консултации на ДЕО със съответни ком-
петентни органи по други закони, не са проведени 
консултации на изготвения ДЕО съгласно чл. 7а, ал. 
5 и ал. 6 от Наредбата; 
• когато възложителят не отстрани непълнотите в 
уведомлението си към органа, с което процедурата 
стартира съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредбата; 
• когато възложителят не предостави изисканата 
в решението на комисията/експертния екологичен 
съвет допълнена или преработена информация в 
съответния срок съгласно чл. 25, ал. 5 от Наредбата. 

2.2.1.4. Принудителни административни мерки по 
ЗООС 
Принудителните административни мерки (ПАМ) по 
ЗООС са съществен инструмент за гарантиране пости-
гане целите на закона. За съжаление, обществеността 
няма правомощия да стартира процедурата по налага-
не на принудителна административна мярка, защото 
в тези случаи органът по ЗООС действа в условията на 
служебно начало – издаване на ИАА по инициатива на 
компетентния орган – случаят по чл. 25, ал. 2 от АПК. 
Въпреки това, обръщаме внимание на администра-
тивната принуда, защото граждани и НПО могат да 
подават сигнали към компетентните по ЗООС органи за 
извършени нарушения на закона, за вероятно увреж-
дане на околната среда и др., и ако органът прецени, 
че такива са налични, следва да спре всяко действие, 
проект, програма, план или ИП, което се осъществява 
в нарушение на ЗООС и подзаконовите нормативни 
актове (Наредби) към този закон. Принудителни адми-
нистративни мерки се прилагат по разпоредбите на чл. 
158 до чл. 161 от ЗООС, в случаите описани в чл. 158, т. 
1 до т. 4. Прилагането на ПАМ се извършва със заповед 
на органите по чл. 158 от ЗООС, която представлява 
ИАА и съответно подлежи на обжалване по реда на 
АПК, посочено в чл. 160, ал. 4 от ЗООС, като обжалва-
нето не спира изпълнението ѝ съгласно чл. 160, ал. 5. 

NB! 
Обобщение към ЗООС: 
Основните етапи в процедурите по ОВОС и ЕО са уведо-
мяване на компетентния орган, преценка и постановя-
ване на решение за одобряване или неодобряване на 
проекта, ИП, плана или програмата. Последното може 
да бъде издадено на етап преценка или етапа с изгот-
вяне на ДОВОС и ДЕО. Актът, с който при изготвяне на 
ДЕО процедурата приключва, е Становище по ЕО, а не 
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Решение. На обжалване подлежат всички решения по 
преценка за ОВОС или ЕО, Решението по ОВОС, както 
и Становището по ЕО. Прякото участие на обществе-
ността при взимане на решенията за одобряване на 
планове, програми, проекти или ИП по реда на ЗООС е 
гарантирано в рамките на обществените обсъждания 
на ДОВОС и ДЕО (ако са насрочени такива за ДЕО) и 
консултациите с обществеността на ДЕО. В останали-
те етапи на процедурата не е гарантирано участие на 
други лица, освен на възложителя и пряко заинтересо-
ваните специализирани органи или ведомства, както и 
компетентни органи по други закони, чието становище 
се изисква съгласно разпоредбите на ЗООС, НУРИОВОС 
и НУРИЕО. На основание чл. 2, ал. 1 от АПК, общите 
разпоредби на кодекса за участие на други лица в про-
цедурата по издаване на административен акт, като 
граждани или НПО, в други случаи, освен посочения, 
са неприложими, поради наличието на закон (ЗООС), 
който е уредил специален ред за производството по 
одобряване на планове, програми, проекти или ИП.

2.2.2. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 
ЗБР, също като ЗООС, представлява пряка транспо-
зиция на актове на ЕС и ЕП, по-конкретно Директива 
92/43/ЕИО относно опазване на естествените мес-
тообитания и на дивата флора и фауна, Директива 
2009/147/ЕИО относно опазването на дивите птици и 
др., посочени в самия закон. Както вече посочихме по 
отношение ЗООС, ЗБР също е превантивен закон, като 
за разлика от ЗООС, одобряването на планове, програ-
ми, проекти и ИП се извършва в рамките на съответна 
процедура, при която липсва изискване за задължи-
телна детайлна оценка на планове, програми, проекти 
и ИП, какъвто е случаят с плановете, програмите, 
проектите и ИП от приложенията на ЗООС, за които се 
провежда задължителна процедура с изготвяне на до-
клади по ОВОС и ЕО. В тази точка ще бъде разгледана 
самостоятелната процедура по ЗБР, а в последващите– 
съвместяването ѝ в определени случаи с процедурите 
по ЗООС и/или ЗЗТ. 
2.2.2.1. Оценка за съвместимостта на планове, програ-
ми, проекти и ИП 
Одобряването или неодобряването на планове, програ-
ми, проекти и ИП по този закон е свързано с тяхното 
вероятно въздействие върху мрежата от защитени 
зони НАТУРА 2000, обхващаща такива зони по Дирек-
тива 92/43/ЕИО относно опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 
2009/147/ЕИО относно опазването на дивите птици. 
Процедурата, обследваща тези вероятности, се про-
вежда съгласно чл. 31 до чл. 34а от ЗБР и Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвмес-
тимостта на планове, програми, проекти и инвести-
ционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (НУРИОС) към чл. 31а от ЗБР. 
На процедура по оценка на съвместимостта (ОС) се 
подлагат планове, програми, проекти и ИП, които могат 
да окажат отрицателно въздействие върху защитени 

зони, за които са изпълнени изискванията на чл. 31, ал. 
2 от ЗБР – да са разгледани и принципно одобрени от 
Националния съвет по биологично разнообразие; да 
са одобрени с Решение на МС, публикувано в ДВ, или 
такива, за които има издадена заповед за обявяването 
им от Министъра на ОСВ. С оглед съдържанието на 
чл. 31, ал. 1 от ЗБР и посоченото към т. 2.1.1. Решение 
на Съда на ЕС, всеки план, програма, проект или ИП, 
който не е свързан или необходим за управлението на 
една защитена зона, е вероятно да окаже значително 
отрицателно въздействие. 
Съгласно Решение на Съда на ЕС по дело C-98/03, 
Commission v. Germany, няма никакво значение дали 
една защитена зона ще бъде засегната от вътрешна, 
по териториален признак, дейност, или от външна 
такава, като от значение е само дали ще се осъществи 
въздействие върху защитената зона – „Директивата не 
прави разграничение между мерките, взети извън или 
вътре в защитена зона. Следователно определението на 
понятието “проект” в националното законода- 
телство, което се отнася до действията, извършени из-
вън защитената зона, не може да бъде по-тясно от това, 
което се отнася за проекти, осъществявани в рамките на 
защитената зона”. Затова, дори когато дейността ще се 
осъществява в близост до защитена зона по ЗБР, след 
подаване на уведомление към компетентния орган, 
последният определя необходимите стъпки в проце-
дурата, и в зависимост от преценката си, дали ще се 
осъществи външно въздействие върху тази зона. 
Както и при ЗООС, процедурата по издаване на ад-
министративен акт по този закон започва по искане 
на оправомощено лице – възложител, с подаване 
на уведомление към компетентния по чл. 31 от ЗБР 
орган– чл. 7, т. 1 и чл. 10, ал. 1 от НУРИОС. Съгласно § 1, 
т. 28а от ДР на ЗБР, “Планове, програми и инвестицион-
ни предложения” са плановете, програмите и инвес-
тиционните предложения, и техните разширения и 
промени, по смисъла на ЗООС. От тук следва, че за да е 
възложител, лицето или органът, желаещ да реализира 
план, програма, проект или ИП, попадащи в обхвата на 
ЗБР, трябва да отговаря отново на изискванията на § 
20 от допълните разпоредби (ДР) на ЗООС. Компетент-
ният за съответната процедура по ОС орган се опреде-
ля от разпоредбите на чл. 6а от НУРИОС. 
След подаване на уведомлението, органът извършва 
проверка дали то отговаря на изискванията за пълнота 
и съдържание по чл. 10, ал. 2 от Наредбата. Следва-
щата стъпка е определяне от органа на специфичната 
процедура, която следва да се проведе съгласно 
изискванията на чл. 2 от НУРИОС. Когато заявената от 
възложителя дейност попада само в обхвата на ЗБР, са 
възможни 4 варианта на процедурата. Ако дейността е 
свързана с промяна на предназначението и/или начина 
на трайно ползване на имота, се провежда процеду-
рата по Глава Втора от Наредбата съгласно чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от същата. Ако заявените план, програма, проект 
или ИП са в съответствие с параметрите на планове, 
програми и проекти от по-висока степен, на които е из-
вършена ОС, с изготвяне на ДОС, и за които в крайния 
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акт от процедурата по реда на глава втора или трета е 
поставено условие, изискващо изрично провеждането 
на оценка за съвместимост, отново се провежда про-
цедурата по Глава Втора от Наредбата съгласно чл. 2, 
ал. 1, т. 3 от същата. Ако при одобряването на планове-
те, програмите и проектите от по-висока степен липсва 
горепосоченото условие, и заявените план, програма, 
проект или ИП са в съответствие с параметрите на 
същите от по-висока степен, те се одобряват още на 
етапа по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата. Типичен пример 
за план от по-висока степен е Общ устройствен план 
спрямо Подробен устройствен план. Актът, с който 
се съгласува планът, програмата, проектът или ИП 
на този етап, е индивидуален административен акт 
и подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен 
срок от оповестяването му от компетентния орган – 
МОСВ или съответната РИОСВ, независимо дали ще 
е уведомление, или писмо до възложителя. За съжа-
ление, няма текстове в Наредбата, посочващи какво 
е наименованието на този акт, задължителност за 
неговото оповестяване, както и срокове за обжалва-
не на акта, но в началото на наръчника разгледахме 
възможностите за реакция, в случай че такъв акт не е 
оповестен. 
Ако заявените план, програма, проект или ИП не се 
одобряват на етапа по чл. 2, ал. 1, т. 3, както и в случаи-
те по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2, компетентният орган 
извършва проверка за допустимост по критериите в 
чл. 12 от Наредбата. При установяване на недопусти-
мост на плана, програмата, проекта и ИП, процедурата 
приключва с Решение, за което органът уведомява 
възложителя и в седемдневен срок оповестява на ин-
тернет страницата си съгласно чл. 13, ал. 1 във връзка 
с § 2 от ДР на Наредбата. Това решение се явява адми-
нистративен акт и може да бъде обжалвано по реда на 
АПК в 14-дневен срок от оповестяването му. 
Ако планът, програмата, проектът или ИП е допустим 
по смисъла на чл. 12 от Наредбата, са възможни два 
варианта на протичане на последващата процедура. В 
случай че планът, програмата, проектът или ИП по-
падат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата, органът 
преценява как да процедира нататък (предварителна 
преценка) и може да съгласува заявените дейности на 
този етап. В Наредбата няма критерии за преценка на 
въздействието при този етап, но съществуват такива, 
които са приети с разпоредба на МОСВ. Последното е 
законово допустимо, но критериите не са достъпни за 
обществеността, нито отчитат кумулативен ефект и 
като цяло са недостатъчни за прецизна предварителна 
преценка на въздействието. 
Съгласуването на дейностите на този етап се извърш-
ва с писмо до възложителя, което се оповестява на 
интернет страницата на компетентния орган съгласно 
чл. 2, ал. 2 от Наредбата. Това писмо е индивидуален 
административен акт, защото по силата на закон и 
подзаконов нормативен акт, с властническо воле-
изявление от овластен за това орган се разрешават 
окончателно дейности по отношение техния характер 
и вероятни въздействия върху засяганите защитени 

зони – чл. 21, ал. 1 от АПК. Затова този акт подлежи на 
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от оповес-
тяването му. 
В случай че на етапа по чл. 2, ал. 2, органът прецени, че 
характерът и мащабът на заявените от възложителя 
план, програма, проект или ИП, не дават основания 
на този етап да бъде изключена, без капка съмнение, 
вероятността от отрицателни въздействия върху защи-
тени зони, както и в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 2. и т. 3, 
органът извършва преценка на въздействието, съглас-
но чл. 15 и по критериите в чл. 16 от Наредбата. На този 
етап органът може по своя преценка да се консултира с 
научни или академични институции или организации – 
чл. 17 от Наредбата. Към научните организации в тази 
разпоредба спадат и НПО с идеална цел опазване на 
околната среда, използващи строго научни методи, ка-
квито са по-голямата част от известните НПО в област- 
та на опазване на околната среда в България. Когато 
органът прецени, че планът, програмата, проектът или 
ИП няма вероятност самостоятелно или кумулативно с 
други подобни, да окажат значително отрицателно въз-
действие върху защитените зони, той съгласува заяве-
ните дейности с Решение по преценка. Това решение е 
ИАА и подлежи на обжалване по реда на АПК, съглас-
но чл. 31, ал. 19 от ЗБР, в 14-дневен срок от оповес-
тяването по чл. 19 от Наредбата. Ако органът, с оглед 
характера и мащаба на заявените дейности, прецени, 
че вероятността от значителни отрицателни въздейст-
вия върху защитените зони не може да се отхвърли по 
категоричен начин на този етап, той издава Решение 
по преценка, с което постановява планът, програмата, 
проектът или ИП да бъдат предмет на детайлна оценка 
за съвместимост, с изготвяне на доклад – ДОС. С това 
решение органът поставя изисквания към обхвата, 
обема и съдържанието на детайлната оценка, както и 
може да постави и конкретни изисквания за участието 
в оценката на експерти със специфична компетентност 
съгласно чл. 31, ал. 22 от ЗБР и чл. 20, ал. 2, т. 7 и т. 8 от 
Наредбата. Решението по преценка, с което органът 
постановява процедурата да продължи в етап детайл-
на оценка за съвместимост с изготвяне на ДОС, също е 
ИАА и подлежи на обжалване по реда на АПК, съ-глас-
но чл. 31, ал. 19 от ЗБР, в 14-дневен срок от оповестя-
ването по чл. 19 от Наредбата. 
Когато решението по преценка, с което органът 
постановява да се изготви ДОС, не е обжалвано или е 
обжалвано и е потвърдено с окончателен акт от съот-
ветния съд, процедурата навлиза в следващия етап– 
изготвяне на ДОС. За тази цел възложителят наема 
експерти съгласно изискванията на чл. 3, ал. 21 от ЗБР 
и чл. 9 от Наредбата, както и такива със специфична 
компетентност, ако органът е изискал това в решение-
то по преценка. Съгласно поставените в решението по 
преценка изисквания към обхвата, обема и съдържа-
нието на детайлната оценка експертите изготвят ДОС, 
спазвайки изискванията на чл. 23 и по критериите в 
чл. 22 от Наредбата. Готовият ДОС се внася от възло-
жителя за оценка на качеството му от компетентния 
орган, който извършва последната по критериите по 
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чл. 24 от Наредбата. В случай че ДОС съдържа непъл-
ноти и слабости или предоставената информация не е 
достатъчна за вземане на решение, органът го връща 
за коригиране и преработване – чл. 24, ал. 4 и ал. 6 от 
Наредбата. Ако готовият или преработен ДОС получи 
положителна оценка на качеството, органът уведомява 
възложителя за това и процедурата навлиза в етапа на 
консултации с обществеността, съгласно чл. 24, ал. 7 и 
по реда на чл. 25 от Наредбата. 

NB! 
Това е моментът, в който всяко едно заинтересовано 
лице може да вземе участие в процедурата по одо-
бряване на плана, програмата, проекта или ИП, чрез 
писмено становище до компетентния орган, в едноме-
сечен срок от публикуването на ДОС и приложенията 
към него на интернет страницата на органа – чл. 25, 
ал. 2 от Наредбата.

След това органът предоставя на възложителя по-
стъпилите становища за писмен отговор от негова 
страна– чл. 25, ал. 3 от Наредбата. Ако в рамките на 
консултациите с обществеността е получена обосно-
вана информация за степени на въздействие, различа-
ваща се от изводите в ДОС, органът по своя преценка 
може да изисква преработване на доклада, да възложи 
на друг колектив от експерти да изготвят ДОС, както и 
може да извърши проверка на място относно събрана-
та информация – чл. 26, ал. 1 от Наредбата. 
Когато няма постъпили становища от обществеността 
или след отговора от страна на възложителя, при на-
лични такива, всички въпроси по отношение степента 
на въздействие са изяснени и органът може да вземе 
решение, без каквото и да е съмнение в степента на 
засягане на защитените зони, той постановява Ре-
шение по оценка за съвместимост съгласно чл. 28 от 
Наредбата. С решението органът одобрява проекта, 
плана, програмата или ИП, когато заключението в ДОС 
е, че предметът на съответната защитена зона няма да 
бъде значително увреден, или в случаите по чл. 33 от 
ЗБР, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата и чл. 32 
от ЗБР. Случаите по чл. 33 от ЗБР визират наличие на 
първостепенен обществен интерес от реализацията на 
плана, програмата, проекта или ИП. 
В ЗБР и Наредбата няма критерии за преценка на такъв 
интерес, като единствените налични критерии по този 
въпрос са посочени в т. 2.7 на стр. 11 и стр. 12 от „Ме-
тодическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и 
(4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО” на 
Европейската комисия. 
Проект или ИП, обслужващ само частния интерес на 
възложител – физическо или юридическо лице, неза-
висимо от икономическите си показатели, не пред-
ставлява проект или ИП от първостепенен обществен 
интерес. При наличието на първостепенен обществен 
интерес, планът, програмата, проектът или ИП, могат 
да бъдат одобрени и при изводи в ДОС за значително 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване 
в защитените зони, но само при условие че е възможно 
да се приложат компенсиращи мерки по чл. 34 от ЗБР. 

NB! 
Компенсиращите мерки се прилагат предварително и 
трябва да породят ефекта си преди започване на одоб- 
ряваната дейност, така че в нито един момент да не 
бъде засегната целостта на мрежата от защитени зони 
НАТУРА 2000. В противен случай, няма да се постигне 
целта на общоевропейската мрежа НАТУРА 2000, част 
от която е националната мрежа от защитени зони, 
респективно няма да се постигне целта на Директива 
92/43/ЕИО – чл. 2 във връзка с чл. 3 и чл. 6 (2) от този 
нормативен акт на съвета на ЕС и ЕП, както и няма 
да бъде постигната целта на ЗБР, посочена в чл. 2 от 
последния.

Ако съответната защитена зона включва приоритетен 
тип природно местообитание и/или местообитание на 
приоритетен вид (посочени със звездичка в Приложе-
ние № 1 и № 2 на ЗБР), то за осъществяване на изклю-
чението по чл. 33, ал. 1 от ЗБР могат да бъдат валидни 
само съображения във връзка с човешкото здраве, об-
ществената сигурност или благоприятни въздействия 
върху околната среда, а когато такива не са налице, 
изключение по ал. 1 може да бъде допуснато само при 
получаване на положително становище от Европейска-
та комисия – чл. 33, ал. 2 от ЗБР. В останалите случаи 
на изключения, ЕК следва да бъде само уведомена 
съгласно чл. 34а от ЗБР и чл. 31 от Наредбата. Ако из-
водите в ДОС са, че планът, програмата, проектът или 
ИП ще увредят значително предмета на опазване на за-
щитената зона/зони и липсват алтернативи, при които 
това въздействие може да стане незначително, както 
и не са налични причини от първостепенен обществен 
интерес от реализацията на заявените дейности, орга-
нът постановява решение, с което не одобрява съот-
ветната дейност. Решението по ОС е индивидуален 
административен акт и подлежи на оспорване по реда 
на АПК, съгласно чл. 31, ал. 19 от ЗБР, в 14-дневен срок 
от оповестяването му по чл. 30 от Наредбата. 
2.2.2.2. Прекратяване на процедурата по оценка на 
съвместимостта 
Процедурата по оценка на съвместимостта може да 
бъде прекратена в определени случаи, като нейното 
прекратяване не лишава възложителя от възмож-
ността да подаде ново уведомление и да я стартира 
отново. Тук ще посочим случаите на прекратяване на 
процедурата само по отношение на самостоятелната 
такава по ЗБР, а случаите на прекратяване на процеду-
рите в съвместени процедури по ЗБР и другите закони 
(ЗООС и ЗЗТ) ще посочим в точката, в която ще бъде 
разгледано специално съвместяването на процедури-
те по тези закони. Процедурата по ЗБР се прекратява с 
Решение на компетентния орган съгласно § 2 от ДР на 
НУРИОС, което е индивидуален административен акт, 
подлежащ на обжалване по реда на АПК в 14-дневен 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/natura_2000_assess_en.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/natura_2000_assess_en.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/natura_2000_assess_en.pdf
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срок от оповестяването му на интернет страницата на 
компетентния орган. Срокът за оповестяване на акта, 
от момента на издаването му, е посочен в § 2 от ДР на 
НУРИОС. 
Процедурата по ЗБР се прекратява в следните случаи: 

• когато нередностите в уведомлението към органа 
не бъдат отстранени в указания от органа срок, 
съгласно чл. 11, ал. 2 от НУРИОС; 
• когато органът установи, че възложителят е пред-
ставил невярна информация, съгласно чл. 11, ал. 3 
от Наредбата; 
• когато се установи недопустимост на заявените 
дейности спрямо режима на дейностите в защите-
ните зони или спрямо режими, определени в утвър-
дени планове за управление на речните басейни, 
съгласно чл. 2, ал. 5 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата; 
• когато се потвърди от съответен специализи-
ран орган недопустимостта на плана, програмата, 
проекта или инвестиционното предложение спрямо 
действащи нормативни или административни акто-
ве, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредбата; 
• когато възложителят не предостави в срок до-
пълнително изисканите документи, необходими за 
извършване на преценка на въздействието на заяве-
ната дейност, съгласно чл. 15, ал. 5 от Наредбата; 
• когато възложителят не внесе доклад за оценка 
на степента на въздействие (ДОС) в продължение на 
повече от 12 месеца от влизането в сила на реше-
нието по преценка, освен ако с него изрично е разпо-
редено друго, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата; 
• когато ДОС е получил три поредни отрицателни 
оценки за качество от органа, съгласно чл. 24, ал. 5 
от Наредбата; 
• когато възложителят не спази определения от 
органа срок за отговор на постъпилите становища 
от обществеността по отношение на ДОС, съгласно 
чл. 25, ал. 4 от Наредбата; 
• когато възложителят не спази срока, определен от 
органа за допълнителни проучвания и анализи или 
събиране на допълнителна научна информация, по 
отношение допълване на ДОС, съгласно чл. 26, ал. 2 
от Наредбата; 
• при обективна невъзможност за събиране на дос-
татъчно информация за извършване на детайлната 
оценка за съвместимост или при неяснота относно 
степента на увреждане на защитената зона, съглас-
но чл. 31, ал. 13 от ЗБР и чл. 27 от Наредбата. 

2.2.2.3. Принудителни административни мерки по ЗБР 
Принудителните административни мерки по ЗБР, също 
както и по ЗООС, се прилагат в условията на служебно 
начало на административно производство – издаване 
на ИАА по инициатива на компетентния орган. Прину-
дителни административни мерки се прилагат по разпо-
редбите на чл. 121 до чл. 123 от ЗБР, като с тях се цели 
предотвратяване и спиране на нарушенията на закона 
и на вредните последици от тях. Компетентността на 

органите за прилагане на ПАМ се разпределя както е 
посочено в чл. 122 от ЗБР. МОСВ е органът, който спира 
разпорежданията (решения, заповеди и всички други 
актове) на органи на изпълнителната власт, които са в 
нарушение на ЗБР, както и планове и проекти, започна-
ти или утвърдени в нарушение на закона. Макар и в чл. 
122, ал. 1, т. 2 от ЗБР да не са посочени програмите и 
инвестиционните предложения, МОСВ следва да при-
лага ПАМ и за тях, защото програми и ИП, започнати 
или утвърдени в нарушение на ЗБР, пораждат същата 
опасност от непостигане целта на закона, както проек- 
тите и плановете респективно, пораждат опасност 
от неизпълнение на задълженията на държавата по 
прилагане на Директивите на ЕС. В допълнение, чл. 31 
от ЗБР се отнася и за програми и ИП, и следователно 
тяхното реализиране без необходимия акт за одобря-
ване по ЗБР, ще представлява същото нарушение на 
закона, отчитайки нормата на чл. 31, ал. 16 от ЗБР и 
всичко изложено дотук за процедурата по оценка на 
съвместимостта. МОСВ е и органът, компетентен да 
прилага ПАМ при непосредствена опасност от увреж-
дане на защи-тени зони, като в този случай той  
извършва преценка по същество на материята, пред-
мет на закона – въздействия върху видове и природни 
местообитания, предмет на опазване в защитените 
зони. РИОСВ и останалите посочени органи са компе-
тентни да прилагат ПАМ във всички останали случаи. 
ПАМ се прилагат с мотивирана заповед по чл. 123, 
ал. 1, която подлежи на оспорване по реда на АПК в 
14-дневен срок от издаването ѝ, като обжалването на 
заповедта не спира изпълнението ѝ, съгласно чл. 123, 
ал. 2 от ЗБР. Както и при ПАМ по ЗООС, граждани и НПО 
не могат да стартират пряко процедурата по прилага-
не на ПАМ, но могат да подават сигнали към компе-
тентните по ЗБР органи за извършени нарушения на 
закона, за вероятно увреждане на защитени зони или 
непосредствена опасност от такова увреждане, и ако 
компетентният за конкретния случай орган прецени, 
че такива са налични, следва да спре всяко действие, 
проект, програма, план или ИП. 

NB! 
Обобщение за ЗБР: 
Основните етапи в процедурата по оценка на съвмес-
тимостта са уведомяване на компетентния орган, про-
верка за допустимост, преценка и оценка за съвмести-
мост, с изготвяне на ДОС. 
Планът, програмата, проектът или ИП могат да бъдат 
одобрени на етапа по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата, 
на етапа по чл. 2, ал. 2, на етап преценка по чл. 15 и 
последващи или на етап оценка за съвместимост, с 
изготвяне на ДОС, по чл. 22 и последващи от Наред-
бата. Актът, с който заявените дейности се одобряват 
или отхвърлят на етап преценка или оценка за съвмес-
тимост, е Решение. Актът, с който те се одобряват на 
етапа по чл. 2, ал. 1, т. 3 няма посочено обозначение 
в Наредбата, но би следвало да е уведомление или 
писмо към възложителя, а на етапа по чл. 2, ал. 2 е 
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писмо до възложителя. Всички тези волеизявления на 
компетентния орган са ИАА и подлежат на обжалване 
по реда на АПК, в 14-дневен срок от оповестяването 
им, от всички лица, чиито права или законни интереси 
могат да бъдат засегнати. Ако в продължение на 5 
години от датата на издаване на решението, възло-
жителят не започне действия по осъществяване на 
инвестиционното предложение или проект или по 
одобряване на плана или програмата, то губи правно 
действие, съгласно чл. 31, ал. 11 от ЗБР. Последното, в 
контекста на целта на закона, следва да е приложимо 
и за всички волеизявления на органа за одобряване на 
заявените дейности, независимо че това не е посо-че-
но изрично в НУРИОС.
Когато с окончателния по чл. 31 от ЗБР акт органът 
постанови, че програмата, планът, проектът или ИП 
не може да бъде одобрен или прекрати процедурата, 
поради неяснота за степента на увреждане на зася-
ганите защитени зони и обективна невъзможност да 
се извърши детайлна оценка, заявените дейности не 
могат да бъдат одобрени от съответните компетентни 
органи, съгласно други закони, и започналите по тези 
закони процедури се прекратяват, съгласно чл. 31, ал. 
17 от ЗБР. Във всички останали случаи на прекратя-
ване на процедурата по ЗБР, процедурите по другите 
специални закони не се прекратяват, а спират и могат 
да продължат, респективно да приключат с одобрява-
не на съответния план, програма, проект или ИП, едва 
след ново стартиране на процедурата по ЗБР и поста-
новяване на окончателен, влязъл в сила акт по този 
закон за одобряване на плана, програмата, проекта 
или ИП, съгласно чл. 31, ал. 16 от ЗБР. 
Участието на обществеността при процедурата по 
оценка на съвместимостта е гарантирано само на 
етапа на консултации по ДОС. Както и при ЗООС, 
основната причина за това е, че на детайлна оценка се 
подлагат онези дейности, за които от компетентния 
орган вече е потвърдена вероятността от значител-
ни въздействия, и в този случай, на обществеността 
трябва да се осигури възможност в рамките на адми-
нистративната процедура да заяви своето мнение по 
дадения въпрос. В останалите етапи на процедурата 
не е гарантирано участие на други лица, освен на въз-
ложителя и пряко заинтересованите специализирани 
органи или ведомства, както и компетентни органи по 
други закони, чието становище се изисква съгласно 
разпоредбите на НУРИОС. На основание чл. 2, ал. 1 от 
АПК, общите разпоредби на кодекса за участие на дру-
ги лица в процедурата по издаване на администрати-
вен акт, като граждани или НПО, в други случаи, освен 
посочения, са неприложими, поради нали- 
чието на закон (ЗБР), който е уредил специален ред за 
производството по одобряване на планове, програми, 
проекти или ИП.

2.2.4.3. Съвместяване на процедурите по ЗБР и ЗООС 
Когато план, програма, проект или ИП попадат в 
обхвата и на ЗООС, и на ЗБР (засягане на защитени 

зони от НАТУРА 2000), процедурите по двата закона се 
съвместяват в една обща административна процедура. 
Съвместяването на процедурите по тези два закона е 
най-детайлно уредено и това е свързано с факта, че и 
двата закона представляват пряка транспозиция на 
европейски Директиви. 
Основанията за съвместяване на процедурите по ЗООС 
и ЗБР са посочени в чл. 31, ал.4 от ЗБР и съгласно тази 
норма, съвместената процедура се провежда по реда 
на ЗООС, при спазване на всички специфични изиск-
вания на ЗБР. Най-общо казано, това означава, че в 
съвместената процедура са приложими всички специ-
фични изисквания и на двата закона. Детайлният ред и 
условия, при които се постига спазване на специфични-
те изисквания на ЗБР при тази съвместена процедура, 
са посочени в Глава Трета от НУРИОС и в разпоредбите 
на НУРИОВОС и НУРИЕО. Компетентността на органа 
при процедури по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС, се определя 
от чл. 6а от НУРИОС, като тези норми са синхронизи-
рани с разпоредбите на ЗООС, НУРИОВОС и НУРИЕО. 
Съвместената процедура по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС, 
започва по искане на оправомощено лице и то следва 
да отговаря на изискванията за възложител, съгласно 
§ 20 от допълните разпоредби (ДР) на ЗООС във връзка 
с § 1, т. 28а от ДР на ЗБР. Уведомлението подлежи на 
допълване по всички изисквания на НУРИОС, НУРИО-
ВОС или НУРИЕО. Ако уведомлението е пълно или 
коригирано съгласно поставени от органа изисквания, 
се преминава към следващия етап от съвместената 
процедура по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС – про-верка на 
допустимостта по чл. 12 от НУРИОС. При допустимост 
по чл. 12 от НУРИОС, съвместената процедура навлиза 
в етапа на преценка на въздействието. Когато съглас-
но изискванията на ЗООС и НУРИОВОС или НУРИЕО, 
планът, програмата, проектът или ИП подлежат на за-
дължителна ОВОС или ЕО, органът уведомява възложи-
теля за това и процедурата продължава с изготвяне на 
ДОВОС или ДЕО, съдържащи и ДОС, който е неразделна 
част от тях. В останалите случаи, при преценката си, 
органът съобразява както критериите по НУРИОВОС 
или НУРИЕО, така и тези по чл. 16 от НУРИОС. 
При вероятност за отрицателно въздействие, неза-
висимо дали по силата на нормите и на двата закона, 
или само по единия от тях, органът издава Решение по 
преценка, с което постановява процедурата да про-
дължи с изготвяне на ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС. 
Решението отново е ИАА и подлежи на оспорване по 
реда на АПК, в 14-дневен срок от оповестяването му 
на интернет страницата на органа, което съгласно из-
искванията на наредбите по двата закона за самостоя-
телните процедури по тях, е 7 дни след издаването му. 
Когато решението по преценка, с което е предвиде-
но да се изготви ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС, не е 
обжалвано или е обжалвано и е потвърдено с окон-
чателен акт от съответния съд, както и в посочения 
случай, в който органът е изпратил уведомление до 
възложителя, че планът или програмата подлежат 
на задължителна ОВОС или ЕО, процедурата навлиза 
в следващия етап – изготвяне на ДОВОС и ДОС, или 
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ДЕО и ДОС. Тук важат изискванията за съдържание, 
критерии и обхват, посочени и от двата закона, като се 
следва редът, определен от НУРИОВОС или НУРИОС. 
Ако ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС, са получили положи-
телна оценка на качествата си съгласно критериите по 
НУРИОС, НУРИОВОС или НУРИЕО, процедурата навлиза 
в етапа на обществени обсъждания на ДОВОС и ДОС, 
или консултации с обществеността по ДЕО и ДОС съ-
гласно изискванията на двете наредби към ЗООС. Това 
е моментът, в който всяко едно заинтересовано лице 
може да вземе участие в процедурата по одобряване 
на плана, програмата, проекта или ИП, по начините 
определени от НУРИОВОС и НУРИЕО. Ако в резултат 
на общественото обсъждане или консултациите с 
обществеността са получени становища за степени на 
въздействия, различаващи се от посочените в ДОС, ДО-
ВОС или ДЕО, органът изисква изясняване на въпроса, 
съгласно всички изисквания на двете наредби по ЗООС 
и наредбата по ЗБР, като предприема определените в 
тези подзаконови актове действия. Ако всички въпро-
си са изяснени и няма съмнения относно степента на 
въздействие върху компонентите на околната среда 
или защитените зони от НАТУРА 2000, процедурата 
навлиза в етапа на издаване на Решение за оконча-
телно одобрявана на плана, програмата, проекта или 
ИП, съгласно изискванията на двете наредби по ЗООС. 

С решението по ОВОС или ЕО, органът одобрява или 
отхвърля заявените дейности и по отношение на ЗБР, 
като в случая важат кумулативно всички изисквания 
по този въпрос и на двата закона. Както Решението 
по ОВОС и ОС, така и Становището по ЕО и ОС, са ИАА 
и подлежат на оспорване по реда на АПК, в 14-дневен 
срок от оповестяването им на интернет страницата на 
органа, което съгласно изискванията на НУРИОВОС и 
НУРИЕО е 7 дни от издаването им. 
Съвместената по ЗООС и ЗБР процедура се прекратява 
във всички случаи, при които това се налага съгласно 
изискванията на всеки един от двата закона, по реда и 
начините, определени в НУРИОВОС, НУРИЕО и НУРИОС, 
които бяха посочени в предходните точки. 
Когато се наложи да бъде приложена ПАМ за дейност, 
подлежала на съвместена процедура по ЗООС и ЗБР, се 
издава една заповед, със съответните мотиви по ЗООС 
и по ЗБР. 
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Приложение 3.2.  
Становище по ЗООС/ЗБР

ДО 
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
(ако проектът/планът се съгласува от МОСВ) 
или 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГРАД ……………. 
(ако проектът/планът се съгласува от РИОСВ)

 
СТАНОВИЩЕ

Относно: доклад по ОВОС/ЕО и/или оценка за съвместимост (ОС) на инвестиционен проект (ИП)/план 
за …….………., в м. …....…….., земл. на с. …………, община ……….…..

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

Уважаеми/а Госпожо/Господине

Пример:

Във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за ОВОС / чл. 20-21 от Наредбата за ЕО / чл. 25 от Наред-
бата за оценка за съвместимост, бихме искали да предоставим нашето становище относно доклад 
за ОВОС/ЕО/ОС на ИП / плана за изграждането / възстановяването / реконструкцията на ………, или 
изсичането на гората в имот …, местност …, землище …., на с. …, община … и т.н

 •    На първо място считаме, че с доклада по ОВОС/ЕО/ОС не е оценено въздействието върху  
       ……………… (видове, местообитания, водни ресурси, човешко здраве и т.н.). 
 •    На второ място считаме, че не е извършена оценка на кумулативния ефект върху …………..  
       (видове, местообитания, водни ресурси, човешко здраве и т.н.). във връзка с  
       процедирането/ реализацията на други проекти/планове и програми в района на  
       проекта/плана/програмата. 
 •    На трето място, считаме че не са предоставени доказателства за липсата  
       на отрицателно въздействие върху ……………

Въз основа на горепосочените мотиви, считаме, че докладът по ОВОС/ЕО/ОС на ИП/плана/проек-
та/програмата съдържа непълноти и невярна информация, поради което следва да бъде върнат за 
доработване.

Дата: ………………………………………  Подпис: ………………………………………
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Приложение 3.3. Становище по Доклад за оценка  
за въздействие на околната среда (ДОВОС)  
и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС)

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Адрес: 1000 София, ул. Хан Аспарух 26, apb@parks.bg, http://www.parks.bg 

ДО

РИОСВ БУРГАС

КОПИЕ:

ОБЩИНА КОТЕЛ

КМЕТСТВО МЕДВЕН

Становище 

ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: ДОВОС и ДОС за ИП за „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето“, 
землище на с. Медвен, община Котел” върху защитени зони BG 0000117 „Котленска планина” по Ди-
рективата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО и BG 0002029 
„Котленска планина” по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО

След като се запознахме с ДОВОС и ДОСВ на ИП за „Добив на скално-облицовъчни материали от на-
ходище „Полето“, землище на с. Медвен, община Котел” върху защитени зони BG 0000117 BG 0000117 
„Котленска планина” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 
92/43/ЕИО и BG 0002029 „Котленска планина” по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/
ЕИО, внасяме становище със следните възражения: 

Докладът има много неточности, неправилно тълкуване на изискванията на Наредбата за ОС и Наред-
бата за ОВОС и заключения, базирани на неправилна интерпретация на природните местообитания и на 
местообитанията на видовете, което не дава ясна представа за степента на въздействие на ИП и не би 
следвало да получава положителна оценка на качеството от контролния орган.

В ДОСВ няма описани видовете въздействия, както изискват чл. 23 и чл. 24 на Наредбата на оценки за 
съвместимост, а само елементите на ИП, които могат да окажат въздействие, без да бъде посочено в 
какво се изразява това въздействие. В главата „5.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху 
типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване в защитените зони“ в противоречие 

mailto:apb%40parks.bg?subject=
http://www.parks.bg 
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с Наредбата за ОС и ЗБР (произтичащо от Директивата за местообитанията), където се изисква степента 
на въздействие да се определи, като значителна и незначителна, са въведени, освен „незначително“ и 
„много високо“ и още три степени на въздействие. Като средно въздействие например е определена 
загуба до 20% от местообитанията на ниво зона. Всъщност Ръководството към Директива 92/43/ЕЕС е 
определило, че дори при 1% годишна загуба, съответният вид или местообитание преминава в небла-
гоприятно лошо състояние, което е достатъчно доказателство за значително отрицателно въздействие. 
Следователно определеното от експертите по ДОСВ, като средно въздействие, всъщност е значител-
но. 

При идентификацията на местообитанията, експертите показват явно непознаване на екологичните 
им особености и флористична характеристика. Посочили са, че са използвали основно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове - фаза I”, въпреки неговата вече близо 6 годишна давност. Но именно според този проект, 
природно местообитание 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) се среща в зоната на въздействие на ИП и дори 
е основното природно местообитание там (тревно местообитание). Като основен аргумент те изтъкват, 
че „съставът на видовете формиращи растителната покривка, както и съставът на приосновната скала 
– аркозни пясъчници, не позволяват същата да бъде причислена към този тип природно обитание“. За 
състава на видовете, експертите обаче не са привели никакво доказателство, например фитоценологич-
но описание. Още повече, те се позовават за характеристиките на растителността на картата на Бондев 
(1991), която наричат също неправилно „класификация“. Тази карта не е класификация на растител-
ността на България, картируемите единици са много големи и не могат да се използват за конкретен 
полигон от 210 дка. Според най-актуалната публикация върху природните местообитания в България 
– Червена книга на Република България, том 3, природни местообитания (вж. Цонев, Русакова 2015), за 
природното местообитание 11Е1 Ксеротермни ливади и пасища от садина (Chrysopogon gryllus), бели-
зма (Bothriochloa ischaemum) и валезийска власатка (Festuca valesiaca) е написано, че „Почвообразува-
щите скали в много участъци са алкални (варовици, мергели и др.), но киселите също не са изключени, 
а на определени места тези ценози се развиват и на силно песъчливи терени“. Подобен и още по-абсур-
ден е мотивът за изключване на разпространението в обхвата на ИП на природно местообитание 8220 
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, защото „липсват силикатни скали“. Аркозните 
пясъчници са силикатни скали, богати на фелдшпат. Ако приемем за верни резултатите от картирането 
и приемем, че площта на природно местообитание 6210 в зоната е 1417 ха, то тогава ИП ще доведе до 
унищожение на около 1,4% от площта му на ниво зона. Съвсем близо до ИП има ивици от дъбови гори, 
които принадлежат към природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. За 
него е оценено само липсата на пряко въздействие, но не и косвеното – напр. повишената опасност от 
пожари, навлизане на инвазивни и чужди видове и др. при експлоатацията на обекта. Като цяло, никъде 
в ДОСВ, няма оценка на косвените въздействия, а основно на преките – пряка загуба на местообитания, 
фрагментация, шумово въздействие при животните, а липсват косвените – опасност от аварии, пожари, 
навлизане на чужди и конкурентни видове, светлинно замърсяване и др. 

За видовете – обект на опазване в ЗЗ 0000117 „Котленска планина” оценките за също неадекватни. Ни-
къде няма процентна загуба на потенциални местообитания съгласно чл. 16, т. 3 на Наредбата за ОС за 
видовете, които имат най-малкото установени такива местообитания в резултат на работата по проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I”. Такива видове са пъстър (Vormela peregusna) и степен пор (Mustela eversmannii) (вторият предложен 
за добавяне в SDF на защитената зона), от прилепите голям нощник (Myotis myotis) и остроух нощник 
(M. blythii), които имат потенциални ловни местообитания в зоната. Оценката на въздействието върху 
лалугера се позовава на несъществуваща работа на Кочев и Кочева (1977). 

По отношение на оценката на птиците – обект на опазване в ЗЗ BG0002029 „Котленска планина”, авто-
рите показват видимо непознаване на екологията на видовете, които оценяват. Вероятно причината е, 
че научната им компетентност е в съвсем друга насока – хидробиология и горско стопанство (доцент 
по физиология на растенията). Но е факт, че те не са запознати с голям природо-консервационен проект 
(http://fwff.org/BG/griffon-vulture-reintroduction-in-kotel-mountain/) за възстановяване на белоглавия 
(Gyps fulvus) и черния лешояд (Aegypius monachus) в зоната. За първия вид се твърди, че гнезденето 

http://fwff.org/BG/griffon-vulture-reintroduction-in-kotel-mountain/
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в защитената зона не е потвърдено, а прелитащите не се задържат в защитената зона. Всъщност, по 
последни данни от проекта, на Урушки скали, само на 13 км по пряка линия от ИП (незначително за 
лешоядите разстояние), гнездят поне 3 двойки от вида, а през 2018 г. в зоната е имало 47 постоянно 
обитаващи я индивиди. Черният лешояд изобщо не е оценяван в ДОСВ, при условие че е предмет на 
опазване на зоната и също обект на реинтродукция. През 2018 г. вече бяха освободени в дивата приро-
да първите реинтродуцирани черни лешояди. Има и данни, че в района се появяват и картали от един-
ствената гнездяща популация на Балканите, в Природен парк Дадя в Гърция. Такива грешни изводи има 
и за други видове. Напр. твърдението, че белоопашатият мишелов (Buteo rufinus) и бухалът (Bubo bubo) 
гнездят в действащи кариери, е причина за оценка на незначително въздействие върху тях. След 2005 
г. белоопашатият мишелов в Сливенска област гнезди основно на дървета и се изхранва приоритетно 
с европейски лалугери. Видът е силно чувствителен към намаляване на хранителната си база и вече 
в резултат на унищожаване на лалугерови колонии по една или друга причина драстично е намалял 
в редица защитени зони, като Бесапарските ридове например. Това е частично вярно, но дори и след 
рекултивация, обектът няма да стане гнездово местообитание на тези видове, доколкото дълбочи-
ната на котлована е само 3 м, според анотацията на ИП. След 2000-2005 г. белоопашатият мишелов в 
България гнезди основно на дървета и се изхранва приоритетно с европейски лалугери. Видът е силно 
чувствителен към намаляването на хранителната база и вече в резултат на унищожаване на неговите 
хранителни местообитания – пасища и ливади и на лалугерови колонии в тях той е намалял значително 
в редица райони - Бесапарските ридове, Ломовете и др. За видове като червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), синявица (Coracias garrulus) експертите са написали, 
че те са обитатели на гори, храсталаци и ивици дървета и не обитават земеделските земи..., както и че 
най-близките им находища са на 5 км от находището. Това категорично не отговаря на истината, докол-
кото те гнездят в храсталаци, синявицата в хралупати дървета, каквито има в непосредствена близост 
до ИП. Същото важи и за кълвачите и за козодоя (Caprimulgus europaeus), който гнезди, освен в гори и в 
открити каменисти места с храсталаци, като на Бесапарските ридове и в Добруджа. Такива са и место-
обитанията, обект на ИП. Практически няма в ДОСВ оценка на въздействието върху местообитанията на 
ливадния дърдавец (Crex crex), който е един от ключовите обекти на опазване на Котленска планина. Па-
сищата и ливадите около с. Медвен (вкл. и ИП) са хранително местообитание на двойка малки кресливи 
орли (Aquila pomarina), двойка малки орли (Hieraetus pennatus), двойка осояди (Pernis apivorus) и според 
SDF на ЗЗ BG0002029 „Котленска планина” от тези видове в защитената зона гнездят само по няколко 
(7-8 , 4-7 и 11-12 съответно двойки), това ще бъде значително въздействие върху местообитания за 
хранене. Освен това участъкът, предвиден за изграждане на кариерата, е и хранително местообитание 
на двойка големи ястреби (Accipiter gentilis) – вид, който не е включен в стандартния формуляр, но е 
защитен вид и включен в Червената книга на България. Също така този участък представлява и сигурно 
установено заето гнездово местообитание на видовете горска чучулига (Lullula arborea) - 2-3 двойки и 
черночела сврачка (Lanius minor) - 1 дв. Числеността на черночелата сврачка в зоната е едва 2-9 двойки 
според стандартния формуляр, тоест въздействието ѝ за този вид ще бъде значително. Превръщането 
на ливадите в кариера, ще засегне и хранителното местообитание на дневни грабливи птици, гнездящи 
в съседни землища в рамките на ЗЗ „Котленска планина“, като скалния орел (Aquila chrysaetos) и орела 
змияр (Circaetus gallicus). Ливадите, които ще бъдат унищожени край с. Медвен, са също важно място за 
хранене на спиращи ята от бели щъркели (Ciconia ciconia) по време на тяхната миграция.

Кумулативният ефект е оценен само на ниво зона, в противоречие с изискването на чл. 24 (3), т. 4 на 
Наредбата за ОС, който изисква да се направи спрямо обектите – предмет на опазване в тази зона. Само 
заявените и осъществени ИП за добив на подземни богатства са около 900 дка в зоната, което прави 
потенциално значимо негативното кумулативно въздействие. Също така не бива да се пренебрегва и 
фактът, че в ливадите в непосредствена близост до разглежданото ИП вече са изградени фотоволтаич-
ни паркове с обща площ 100 дка. Няма оценка на алтернативите и всъщност се отказва от Възложителя 
предлагане на алтернативни решения както по отношение на местоположението, така и по отношение 
на технологията. 

В ДОСВ има достатъчно данни за наличие на отрицателно въздействие от осъществяване на ИП, но се 
изтъква, че такива има и от нулевата алтернатива, без да се обясни какви са те. Дори обратното, изтък-
натите „предимства“ на ИП, като това, че то ще даде възможност за контролираното оползотворяване 
на подземните богатства, повишаване икономическия потенциал на района, без необратими въздейст-
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вия върху околната среда и без отрицателни въздействия върху населението в района..., изобщо не 
касаят предмет на опазване на двете защитени зони, което противоречи на изискванията на Наредбата 
на ОС за равностойна оценка на всички алтернативи (вж. чл. 24 (3) т. 3 според Наредбата за ОС).  

Уважаеми Госпожи и Господа,

Като заключение, трябва да се отбележи, че ДОСВ на ИП за съвместимост има съществени непълноти, 
фактически грешки и би следвало или да не се съгласува изпълнението на инвестиционното предло-
жение, или да се върне ДОВОС (включително ДОСВ) за значителна преработка, тъй като в този вид не 
може да послужи пред контролния орган – РИОСВ, да вземе обективно решение за реализацията на ИП 
за „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, община 
Котел”.

Тук трябва да отбележим, че природозащитното състояние на местообитание 6210 в защитена зона 
“Котленска планина” е неблагоприятно незадоволително и предложеното в инвестиционното предло-
жение допълнително увреждане в размер на 1,4 % от общата площ категорично трябва да бъде възпри-
ето като значително отрицателно въздействие върху него.

С Уважение,

Тома Белев

Председател на УС на АПБ
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Приложение 3.4. Жалба по АПК по административен 
ред с оспорване на законосъобразност на решение  
по ОС

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Адрес: 1000 София, ул. Хан Аспарух 26, apb@parks.bg, http://www.parks.bg 

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЧРЕЗ РИОСВ БУРГАС

ЖАЛБА

ОТ:  АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ, рег. на 13.03.2003 г. по дело 1246/2003 на СГС, ЕИК 
131066056, адрес на управление: 1000 София, ул. „Хан Аспарух“ № 26, ап. 1

СРЕЩУ: 

Решение № БС – 4 – ОС/ 27.11.2019 г. по оценка за съвместимост на Директора на Регионалната инспек-
ция по околна среда и водите - Бургас

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 81-85 от АПК в законоустановения срок обжалваме Решение № БС – 4 – ОС/ 27.11.2019 
г. по оценка за съвместимост на Директора на Регионалната инспекция по околна среда и водите – 
Бургас, с което се съгласува изграждането на заведение за обществено хранене тип бистро, открит бар, 
търговски обект, трафопост и обслужващи площи в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401 м. 
„Герени по КККР на гр. Созопол, общ. Созопол“. Считам, че решението е незаконосъобразно и е издаде-
но при нарушение на съществени и непреодолими нарушения на административнопроизводствените 
правила и материално правните разпоредби.

 I.    Правен интерес: 

 Асоциация на парковете в България е сдружение, учредено за осъществяване дейност в об-
ществена полза по смисъла на чл. 38 от ЗЮЛНЦ. Предмет на обжалване в настоящия случай е решение, 
свързано със съгласуване на план, засягащ защитени зони по смисъла на ЗБР и Директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕИО. Правен интерес за обжалване на Решение № БС – 4 – ОС/ 27.11.2019 г. по оценка за съв-
местимост сдружението черпи и от императивните разпоредби на чл. 9, ал. 2 от Конвенцията за достъп 
до информация, участието на обществеността в процеса на взимането на решения и достъпа до право-
съдие по въпроси на околната среда.

mailto:apb%40parks.bg?subject=
http://www.parks.bg 
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 II. Мотиви за обжалване: 

 1. Инвестиционното намерение е предвидено да се осъществи на част от територията   
 на защитена зона BG0002077„Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед  
 № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, изм. със Заповед  
 № РД – 563/22.07.2014 г. на МОСВ (ДВ,  бр. 67, 12.08.2014 г.), която граничи със защитената зона  
 BG 0000146 „Плаж Градина – Златна рибка“ - за опазване на природните местообитания,  
 одобрена с Решение на МС № 122.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и Решение на МС № 660/2013 г.  
 (ДВ, бр. 97.2013 г., както и с природна забележителност „Пясъчни дюни между к-г Градина  
 и к-г Златна рибка“. 

 2. Считаме за основен проблем пред издаденото решение, че то е взето при липса на  
 актуални данни.

 2.1. Първият доклад за инвестиционното предложение „Изграждане на ресторант, бар,  
 магазини и обслужваща улица и паркинг в ПИ № 67800.1.401, землище на гр. Созопол“ с  
 възложител „ГРАДИНА” АД”  е възложен след Решение № БС-59-ПрОС/11.12.2017г на РИОСВ  
 Бургас, а писмото за качество на доклада с изх. № ПД-2737 е от 09.02.2018.

 2.2. Вторият доклад за промяна в инвестиционно предложение от „Изграждане на  
 ресторант бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в ПИ № 67800.1.401, м. „Герени”, земл.  
 гр. Созопол“ е възложен след Решение № БС 39 Пр ОС/04.07.2019г на РИОСВ Бургас, а самият  
 доклад носи дата 6.10.2019, като има отрицателно произнасяне на качеството на доклада от  
 страна на РИОСВ Бургас от 5.09.2019 г.

Анализът на тази административна информация показва, че максимално експертите са могли да правят 
своите наблюдения в периода 11.12.2017-09.02.2018 г. и 04.07.2019 – 6.10.2019 г., т.е. в периоди извън 
активния вегетативен сезон за растителността и извън размножителния сезон на целевите за опазване 
видове от защитените зони.

Съмняваме се, че теренни наблюдения са извършвани за нуждите на оценката, защото независимо от 
записаното в доклада посещение на място в него, няма цитирани собствени данни, касаещи наблюде-
ние/липса върху имота на целеви видове. 

В доклада, обект на оценка с Решение № БС-4-ОС/27.11.2019 година, оценките и изводите се основават 
само на данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни мес-
тообитания и видове – фаза І“, отразена в информационната система за НАТУРА 2000. Съгласно базата 
данни и докладите на местообитанията теренните наблюдения не са извършвани в ПИ № 67800.1.401, а 
тези в близки имоти са извършвани през септември 2011г.:

„За определяне на степента на въздействие на ИП и количествени оценки за очакваните загуби или 
влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видове (численост и плътност на попу-
лациите), предмет на опазване в ЗЗ са ползвани предоставените от МОСВ пространствени данни 
за разпространението на природните местообитания и местообитанията на видовете, които 
се опазват в ЗЗ BG0000146 „Плаж Градина-Златна рибка” във формат ESRI sph, както е посочено в 
издадената от МОСВ справка, като посредством специализиран софтуер е извършено визуализиране 
и определено местоположението на ПИ № 67800.1.401, м. „Герени”, земл. гр. Созопол спрямо граници-
те на природните местообитания и местообитанията на целевите животински видове, предмет 
на опазване в защитените зони, за които РИОСВ Бургас е преценил, че могат да бъдат засегнати от 
реализирането на ИП“

„Предвиденият за реализирането на ИП терен е разположен извън границите на ЗЗ BG0000146 „Плаж 
Градина – Златна рибка” и съгласно предоставените от МОСВ пространствени данни на разстояние 
71м от природно местообитание 2110 Зараждащи се подвижни дюни, на 18м от най близката до при-
родно местообитание 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 
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точка и на повече от 100 м от местообитание 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна расти-
телност (сиви дюни), поради което разположението на застроителните линии на 5м от границите 
на ПИ № 67800.1.401,както е в одобрения ПУП-ПРЗ, е напълно достатъчно за гарантиране на опаз-
ването им, както и местообитанията на животинските видове, които се опазват в защитената 
зона.“

В доклада се наблюдава пълно неразбиране на същността на природните местообитания съгласно 
Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕС и по-специално по отношение природните 
местообитания 2110, 2120 и 2130 в ЗЗ BG0000146 „Плаж Градина – Златна рибка”:

„Наименованията на природните местообитания обаче, не бива да се идентифицират с еоличните 
геоложки образувания „дюни“. Те определят обстановките на обитаване на определени видове в 
геотопи с пясъчна среда, наименувани от биолозите по един или друг начин, който няма нищо общо 
с геоложкото значение на термина „пясъчни дюни”. Дюните имат конкретни параметри и полево-
то им определяне трябва да се извършва от експерти-геолози, а не от биолози, какъвто очевидно е 
случаят с определянето на т. нар. „сиви” или „зараждащи се” дюни в района, които термини нямат 
генетичен геоложки смисъл.“

„По Черноморското крайбрежие дюните най-често представляват успоредни на брега, разкъсани от 
щормовите вълни пясъчни валове. За да бъдат оценени като геоложки феномени, те трябва да при-
тежават сравнително добре изразена външна форма и вътрешна текстура. Ако са „стабилизирани” 
с растителност, те трябва да са запазили своята морфология, текстура и др., по които могат да 
се идентифицират на терена. В противен случай представляват просто купища пясък. В този 
аспект оценката им като геоложки феномени трябва да се прави на научна основа, тъй като не 
всички пясъци са дюни и не всички дюни са геоложки феномени.“

„Тук е мястото да се отбележи, че при експертна оценка на еолични геоложки образувания трябва 
да се използва геоложкото определение за термина дюни, което характеризира тяхната гео-
ложка същност, а не хибридни геолого-биологични термини като „бели дюни”, „сиви дюни”, „за-
раждащи се дюни” и др., използвани съвсем свободно от специалисти без геоложкo образование 
в специализирани кадастрални карти, планове за управление на защитени територии, експертизи 
на министерства и сайтове на различни „природозащитни организации”. Свободното използване на 
подобни словосъчетания променя смисъла на геоложкия термин „дюни” и обърква представите на 
потребителите на тези документи и на широката публика за геоложката същност на дюните и 
тяхната стойност като природни забележителности. Подобна употреба е използвана и на специа-
лизираната карта на района.“

„На около 10 m източно от имота има слабо изразени дюни с височина до 0,80 m, които нямат харак-
терна за дюните външна морфология и не са добре изразени поради влиянието на различни фактори. 
На първо място, това са щормовите вълни, които се проявяват през зимните месеци и оформят 
обширната висока трета плажна тераса (фиг. 5) като разкъсват ниския пясъчен вал зад плажа и 
преминават през него. На Специализираната кадастрална карта (Приложение 1) цялата висока 
плажна тераса е отбелязана като „сиви дюни” или „зараждащи се дюни”. Доказателство,че това 
не са дюни са дърветата изхвърлени от вълните върху тази плажна тераса при щормовите въл-
нения (фиг. 5-3).“

„Генезисът на пясъците с които граничи имотът от изток е плажен, а не еоличен. Те са част от 
третата плажна тераса, образувана от щормовите вълни през есенно-зимния период на година-
та. Поради тази причина терминът „зараждащи се дюни”, използван на Специализираната кадас-
трална карта на Агенцията по кадастъра, трябва да се замени с „плажни пясъци”. Те са образу-
вани върху подложка от глини, разкриващи се в рамките на имота, които са част от Нимфейската 
акумулативна тераса, отложени при високото морско ниво по време на Нимфейската трансгресия. В 



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 133

рамките на имота и в непосредствено съседство с него няма еолични образувания.“

Липсва разбиране и относно термина фрагментация  и неговата оценка – единственият довод срещу 
фрагментирането на местообитанията на целевите за опазване видове е, че ИП е извън границата 
на защитената зона:

„Поради разположението на предвидения за реализирането на ИП терен в извън границите на защи-
тената зона фрагментация на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на 
опазване в нея няма да бъде предизвикана“.

С настоящата жалба посочваме, че:

 1. Извършената оценка от страна на РИОСВ Бургас не би могла да се счита за подходяща  
 по смисъла на чл. 6  параграф 3 от Директивата за местообитанията, доколкото за нея липсват  
 актуални данни за целевите за опазване видове и местообитания в двете защитени зони. Дан 
 ни от 2011 година според нас по никакъв начин не могат да се считат за актуални през 2019 г.  
 Това наше твърдение се основава и на трайната практика на съда на ЕС по тълкуването на чл. 6  
 параграф 3 от директивата:

„ 137. Дадена оценка впрочем не може да се счита за „подходяща“ по смисъла на член 6, параграф 3, 
първо изречение от Директивата за местообитанията, ако липсват актуализирани данни за местооби-
танията и защитените видове (решение от 17 април 2018 година, Европейска комисия срещу Република 
Полша., C-441/17, касаещо използване на данни от 2012 година в решение от 2016 г на компетентните 
власти на Р Полша).“

„115. С оглед на гореизложеното дадена оценка не може да се счита за подходяща, когато липсват ин-
формация или надеждни и актуализирани данни относно птичата фауна в разглежданата СЗЗ.( решение 
от 11 септември 2012 г., Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias и др., C-43/10, EU:C:2012:560, касаещо 
решение на компетентните власти на Р Гърция без актуални данни)“

 2. Извършената оценка е в нарушение на член 12, параграф 1, букви а) и г) от Директива 92/43,  
 изменена с Директива 2013/17, тъй като е позволила унищожаване на пригодни местообитания  
 на Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),  
 както е посочено в таблица на страница 65 от Доклада:

Потенциално 
засегнат вид

Шипобедрена 
костенур-
ка (Testudo 
graeca)

налична Без промени <1% 0 0 0храсталаци 
гори сухи 
тревни площи

Шипоопашата 
костенур-
ка (Testudo 
hermanni)

много рядка Без промени <1% 0 0 0храсталаци 
гори сухи 
тревни площи

Численост 
в ЗЗ

Очаквана  
численост 

след реализи-
ране на ИП

Местообита-
ние на вида

Намаляване 
площта на 

местообита-
нията

Фрагментация 
на  

популацията

Пожари Пряко  
унищожаване 

Вид на въздействията
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 3. С издаване на две решения в рамките на една календарна година за едно и също  
 инвестиционно предложение с различни условия показва, че в компетентния орган липсва  
 убеждение, че съществуват обективни основания,  които да му дадат сигурност, че не  
 съществува никакво основателно съмнение относно липсата на отрицателни последици  
 върху интегритета на защитената зона.

По отношение на горното можем да цитираме отново решение на Съда на ЕС по дело C-258/ от 11 април 
2013 година с предмет преюдициално запитване Supreme Court (Ирландия) в рамките на производство 
по дело Peter Sweetman, срещу An Bord Pleanála, където съдът обосновава необходимостта от сигурност 
в решението на органа и наличие на научни данни за това:

„40 Поради това, съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, определен план 
или проект подлежи на одобрение само при условие че компетентните органи, след като очертаят 
всички аспекти на плана или проекта, които поотделно или във взаимодействие с други планове 
или проекти могат да засегнат целите за опазване на тази територия, и предвид най-добрите научни 
достижения в тази област, са се уверили, че той няма да има трайно отрицателно въздействие върху 
интегритета на територията. Такава е хипотезата, когато от научна гледна точка не съществува ни-
какво основателно съмнение относно липсата на такива последици (вж. в този смисъл Решение от 24 
ноември 2011 г. по дело Комисия/Испания, посочено по-горе, точка 99, както и Решение по дело Solvay и 
др., посочено по-горе, точка 67).

41 В тази връзка следва да се отбележи, че след като органът трябва да откаже да одобри разглеж-
дания план или проект при наличие на несигурност относно липсата на отрицателно въздействие 
върху интегритета на посочената територия, критерият за одобрение, предвиден в член 6, параграф 
3, второ изречение от Директивата за местообитанията, включва принципа на предпазните мерки и 
позволява ефикасно да се предотврати отрицателното въздействие върху интегритета на защитените 
територии, дължащо се на разглежданите планове или проекти. Не толкова стриктен, колкото раз-
глеждания критерий за одобрение не би могъл да гарантира толкова ефикасно постигането на целта да 
се осигури защитата на териториите, към която се стреми споменатата разпоредба (Решение по дело 
Waddenvereniging и Vogelbeschermingsvereniging, посочено по-горе, точки 57 и 58).“

Обръщаме Вашето внимание и на факта, че обжалваното решение съдържа явна фактическа грешка, по-
сочвайки, че въпросният имот попада в Зона А и Б на ЗУЧК съгласно Общия устройствен план на община 
Созопол, което не е вярно и е видно от самия план.

Всичко това ни кара да се обърнем към Вас с искане за отмяна на обжалваното решение БС-4-
ОС/27.11.2019 г. поради противоречие с разпоредбите на Закона за биологично разнообразие и чл.6 
параграф 3 от Директивата за природните местообитания.

 С уважение,

  /Тома Белев, 

  Председател на УС на АПБ/

Приложения:

 1.  Копие на Решение № БС – 4 – ОС/ 27.11.2019 г. по оценка за съвместимост на Директора  
  на Регионалната инспекция по околна среда и водите - Бургас изграждането на  
  заведение за обществено хранене тип бистро, открит бар, търговски обект, трафопост  
  и обслужващи площи в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401 м. „Герени по  
  КККР на гр. Созопол, общ. Созопол“
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Приложение 3.5. Жалба по АПК по съдебен ред  
с оспорване на законосъобразност на решение  
по ОВОС

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Адрес: 1000 София, ул. Хан Аспарух 26, apb@parks.bg, http://www.parks.bg 

До Върховния административен съд 
Чрез Министъра на околната среда и водите

ЖАЛБА 
От: Асоциацията на парковете в България  
Адрес за кореспонденция:  
София 1000, ул. хан Аспарух №26 
със седалище гр. София, ул. Антим I №17; 
Съдебна регистрация - СГС дело №1246/2003;  
данъчен номер 1222131355; БУЛСТАТ 131066056 
чрез Тома Георгиев Белев, председател на УС

Срещу: Становище изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на  
Министъра на околната среда и водите

 УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

 На основание чл. 126 и последващи от АПК, обжалваме в срок Становище изх. № ОВОС-
24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (Прил. 1), с което е съгласувано инвестицион-
но предложение за „Реконструкция на 3-седалков лифт Тодорка, ски-зона Банско“ с възложител „Ма-
ренго Трейдинг“ ЕООД, като издадено в съществени нарушения на административнопроизводствените 
правила и в противоречие с материално правните разпоредби със следните мотиви:

 I. Допустимост на жалбата по АПК

 Смисълът на законовата норма на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е, че не всички проекти, плано-
ве или програми подлежат на процедура по оценка за съвместимост. Компетентният орган преценява 
дали трябва да се извърши цялата процедура по оценка за съвместимост според характеристиките на 
проекта, плана или програмата по предварително определени от Министерството на околната среда и 
водите критерии.

 Ето защо становище от вида на процесното по същината си представлява ИАА, доколкото с него 
се извършва преценка дали да се извърши процедура по ОС, или не - т.е. да се развие, или не едно ад-
министративно производство. По същество процесното становище обективира решение, че процесното 
инвестиционно намерение не попада в обхвата на ч. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и за него не се налага 
извършване на ОС - т.е. същото решава да не развие процедура по такава оценка, тъй като компетентни-
ят орган счита, че не са налице предпоставките за нея. След като самата ОС, от своя страна, представля-
ва ИАА, решението изобщо да не се извърши такава процедура също представлява ИАА, който подлежи 
на съдебен контрол по реда на АПК. Предмет на този контрол е въпросът следва ли или не да се развие 

mailto:apb%40parks.bg?subject=
http://www.parks.bg 
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съответното административно производство по ОС.

 Не на последно място, след като дори и без ОС, е извършено съгласуване на инвестиционния 
проект, което е разгласено на засегната общественост чрез публикуване  на интернет-сайта на МОСВ, е 
налице годен за оспорване административен акт, който засяга правата и интересите на общественост-
та- в случая изграждането на лифт в защитена територия.

 II. Противоречия с материално правни разпоредби  

 1. Липса на правен интерес у възложителя

 Съгласно процесното становище, МОСВ съгласува изграждането на лифта върху сервитутна 
площ от 33862,4 м2 (3,4 ха) в ски зона Банско в НП Пирин. Съгласно Договора за предоставяне на конце-
сия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национа-
лен парк „Пирин“ за изграждане на ски зона с център град Банско, за трасето на лифт Тодорка са пре-
доставени 1,93 ха от общата концесионната площ от 99,55 ха (доколкото не е описан в Приложение №2 
към Договора за концесия) и като такава върху нея Маренго трейдинг ЕООД няма вещни права.  Един-
ствено Юлен АД е получила особено право на ползване (чл. 1.1. от Договора за концесия) върху въпрос-
ната площ изключителна държавна собственост (процесното съоръжение фигурира под № 7 – седалков 
лифт „Икрища – Тодорка“ в легендата на Скица на зоната с обекти за концесиониране на Приложение 
№4 към Договора за концесия - Прил. 2). Поради това Маренго трейдинг ЕООД няма как да предста-
влява възложител по смисъла на ЗООС и ЗБР по отношение строителството на обекти в концесионната 
площ на ски-зона Банско. Следователно инвестиционното му предложение се явява недопустимо, а 
становището е в нарушение на концесионния договор.  Подобна е била и досегашната административ-
на практика на компетентния орган.

 Следва да посочим, че съгласно информацията в Паркоустройствения проект на НП Пирин от 
1993 г. (Прил. 3) в ски-зона Банско „Със заповед №714/18.06.1985 г. са предоставени 44,950 ха на ОНС 
гр. Благоевград за 5 ски писти и 4 ски влека, но със заповед 466/14.05.1987 г. изпълнението на горната е 
спряна“, в резултат на което за лифт Тодорка няма влязло в сила друго вещно право, освен концесион-
ното. Това се потвърждава и от съдържанието на договорите за покупко-продажба на лифт „Тодорка“ 
между Академика 2002 и Юлен АД (Прил. 4) и съответно между Юлен АД и Маренго трейдинг ЕООД 
(Прил. 5), приложени от ответника по дело 8794/2013 на ВАС, от които е видно, че въжената линия е 
продадена без вещно право.  

 2. Неприложимост на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС.

 Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвмести-
мостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (Наредбата по ОС), на ОС по реда на глава втора или трета се подлагат планове и 
проекти за строителство, които попадат в обхвата на глава шест от ЗООС. 
 В обхвата на глава Шест от ЗООС попадат задължително всички инвестиционни предложе-
ния, включени в Приложения 1 и 2 на ЗООС, като по-специално строителството на лифтове с дължина 
над 1000 м са посочени в т. 35 б) на Приложение 1 на ЗООС. Доколкото с процесното инвестиционно 
предложение на практика се предвижда изграждане на абсолютно нов лифт с нови фундаменти, нови 
крайни станции, удвоен капацитет, водещ до удвоено въздействие върху околната среда, нови строи-
телни дейности, вкл. чрез използването на летателна техника и тежка строителна техника в границите 
на националния парк, то ИП попада в приложение 1 на ЗООС.  
 Дори по смисъла на т. 38 от Приложение 1, т.нар. „реконструкция“ попада в приложението, 
доколкото с нея се предвижда разширение на инвестиционно предложение - а именно подмяна на съ-
ществуващия лифт с нов такъв с двойно по-голям капацитет и дължина около 2000 м, като с това изме-
нение или разширение явно се достигат критериите в приложение 1, а именно лифтове с дължина над 
1000 м.
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 3. Недопустимост на ИП по ПУ на НП Пирин

Чл. 12, ал. 1 на Наредбата за оценка за съвместимост изисква Министърът на околната среда и водите, 
като компетентен орган да извърши проверка за допустимост на инвестиционното предложение. Ал.4 
на същия член разпорежда, че когато защитените зони имат статут и на защитени територии (какъвто 
е случаят с обжалваното решение), проверката включва и проверка за допустимостта на инвестицион-
ното предложение спрямо режима на защитените територии, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за 
обявяването й и плана за управлението й.

В случая са установени следните противоречия с материално правните разпоредби: 
 1/. Нарушение на чл. 21 т.1 от ЗЗТ. 
 Член 21, т.1 на Закона за защитените територии разпорежда, че в националните паркове се 
забранява „строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пре-
чиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването 
на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други 
съоръжения”.  
 Инвестиционното предложение не може да се приеме за ремонт на съществуващ лифт, докол-
кото се предвижда изцяло ново строителство на нов лифт с нови фундаменти, нови крайни станции с 
нови площадки и прилежащи съоръжения, удвоен капацитет, различно технологично решение, различ-
на ширина на просеката,  при което ще се наложи промяна на предназначението на засегната природна 
територия в „застроена“ и ще възникнат нови застроителни петна, които ще трябва да бъдат отразени 
в кадастралния план. Видно от § 5. т.42-44 на ДР на ЗУТ при „основен ремонт“, „текущ ремонт” или „ре-
конструкция” на строеж е възможно замяна и усилване на конструктивни елементи и части от строежа, 
но не и промяна на тяхното разположение или технологично решение.

 2/. Нарушение на Плана за управление на НП Пирин 
 На първо място, компетентният орган не е извършил проверка и съответно не е установил, че 
процесното ИП не е предвидено в ТУП на ски-зона Банско (Прил. 6) , което е в нарушение на режим 
77, т.13 от ПУ - Разрешава се доизграждане на одобрените ски-писти, съоръжения и обекти съгласно 
утвърдения ТУП на “Ски-зона с център Банско” и ОВОС към него от 2000 г. Нещо повече, в ТУП не са 
предвидени ски-писти и пречиствателни съоръжения, които да отговарят на капацитета на предложе-
ния шестседалков лифт с капацитет от 2000 чов./час. Съществуващите такива отговарят на капацитета 
на съществуващия лифт от 800 чов./час.

 На второ място, в оспорваното становище компетентният орган неправилно е приел, че ИП 
попада изцяло в зона IV (зона на сгради и съоръжения) от плана за управление (ПУ) на Национален парк 
„Пирин”. Зона IV притежава конкретна площ и тя съвпада със сумата от площите на предвидените в 
ТУП ски-съоръжения и ски-писти. Съгласно ТУП на ски-зона Банско от 2001 г. (прил. 6), отразен в ПУ на 
НП Пирин и концесионния договор (прил. 2), трасето на съществуващия лифт е с площ 1,93 ха, дължина 
2141 м (реални 2213 м) и съответно ширина от 10 м. Това е ширината както на зона IV по ПУ, така и на 
концесионната площ, по протежение на съществуващия лифт, докато посочените от ДАМТН размери 
касаят ширини на сервитути по БДС и не касаят зонирането на НП Пирин и вещните права за лифта. Сле-
дователно разширението на трасето от 10 м на 14 м чрез изсичането на 88 бр. дървета с цел прокарване 
на новия по-широк лифт с шест седалки нарушава концесионния договор и режими 16, т.10, режими 76 
и 77, доколкото новото строителство засяга гора в зона III - зона за туризъм, а разширението на трасето 
и изграждането на нови фундаменти ще доведе съответно до промяна на предназначението на гората 
извън сегашното трасе от 10 м и до промяна на предназначението на незастроени терени в полосата.

 5. Нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС

 Освен горепосочените нарушения, компетентният орган неправилно е приложил и чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата по ОС, тъй като неправилно е преценил вероятността от въздействието на ИП върху защи-
тените зони. На първо място, компетентният орган не е посочил на базата на какви критерии е извър-
шил преценката, че отчитайки местоположението и характера на ИП не е необходимо провеждане на 
процедура по глава втора от Наредбата по ОС, а бланкетно е приел, че няма вероятност от отрицателно 
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въздействие. 

 Липсата на конкретни критерии не е дала възможност на компетентния орган да извърши обек-
тивна преценка поради следните причини: 
 - строителните дейности, още повече ползването на хеликоптер, бетоновози и друга строителна 
техника, винаги е свързано с безпокойство върху видовете, обект на опазване в зоната, особено през 
размножителния период. В случая компетентният орган нито е посочил кои видове в района на ИП са 
обект на опазване в зоната, нито в кой период и при какви условия безпокойството върху тях ще е мини-
мално. 
 - изсичането на дървета, особено в брачния период, може да доведе до прякото унищожаване 
на консервационно значими видове и допълнителна фрагментация на горските природни местообита-
ния; 
 - експлоатацията на лифт с двойно по-голям капацитет от настоящия лифт ще доведе до необ-
ходимост от изграждане на нови писти, нови водохващания и пречиствателни съоръжения, доколкото 
съгласно ТУП от 2001 г. (прил. 6) и ТУП от 2004 г. настоящите такива отговарят на капацитета на същест-
вуващия лифт. Капацитетът на двете писти Тодорка и Балканиада по ТУП е общо 504 човека. В случая 
изграждането на нови писти, нови водохващания и пречиствателни съоръжения, както и въздействието 
им върху зоната, не са посочени в становището, което прави обжалваната преценка непълна и неадек-
ватна; 
 - липса на оценка на кумулативния ефект - увеличеният капацитет на съоръжението, и съответно 
на ски-зоната не е оценен, доколкото през последните години бяха разрешени други два лифта, които 
не са предвидени в ТУП на ски-зона Банско, всеки с капацитет от поне 2000 души на час (Бъндерица - 
коларски път; Платото).

 От казаното дотук следва изводът, че компетентният орган е приложил ЗООС и ЗБР по толкова 
превратен начин, че изграждането на обект от Приложение 1 на Директивата по ОВОС, за който Дирек-
тивата изисква задължителна оценка на въздействието върху околната среда, е съгласувано като са 
избегнати дори процедурите за преценка необходимостта от ОВОС и ОС.

 Въз основа на горепосочените мотиви, се обръщаме към Вас с искане да отмените Становище 
изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите като незаконосъобразно.

 
С уважение,

   / Тома Белев /

 
Приложения:

1. Копие от Становище изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министъра на околната среда и водите  
2. Скица на зоната с обекти за концесиониране на Приложение №4 към Договора за концесия 
3. Извадка от Паркоустройствения проект на НП Пирин от 1993 г. 
4. Договор за покупко-продажба на лифт „Тодорка“ между Академика 2002 и Юлен АД  
5. Договор за покупко-продажба на лифт „Тодорка“  между Юлен АД и Маренго трейдинг ЕООД 
6. ТУП на ски-зона Банско от 2001 г. 
7. Копие от жалбата за ответниците  
8. Копие от документ за платена такса



Наръчник за  граждански действия по зелено застъпничество Приложения | 139

Приложение 3.6. Сигнал до Компетентен орган  
за нарушение на изискванията на закона за  
одобряване на дейности, предмет на процедура  
по ЗБР/ЗООС/ЗЗТ

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Адрес: гр. София – 1040, ул. „Христо Ботев“ № 55

КОПИЕ ДО: Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Адрес: гр. София – 1000, ул/ „Мария Луиза“ № 22

СИГНАЛ

ОТ: …три имена…………………………..

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………….

ОТНОСНО: Строителство на система за противопожарно известяване и видеонаблюдение в района 
на Резньовете и в района на Стената над х. Алеко, свързано с изпълнение на Дейност 1.1 „Дейности в 
изпълнение на противопожарни планове. Изграждане на система за противопожарно известяване и 
видеонаблюдение“ по проект DIR-5113325-14-111 на Оперативна програма „Околна среда“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

Обръщаме се към Вас във връзка с изпълнение на Дейност 1.1 „Дейности в изпълнение на противо-
пожарни планове. Изграждане на система за противопожарно известяване и видеонаблюдение“ по про-
ект DIR-5113325-14-111 на Оперативна програма „Околна среда“.

Съгласно публикуваната информация на електронната страница на Дирекцията на Природен парк 
„Витоша“ () се информирахме, че започва строителство на система за противопожарно известяване и 
видеонаблюдение в района на Резньовете и в района на Стената над х. Алеко, които се намират в тери-
ториалния обхват на Природен парк „Витоша“. Строителството е разрешено на 28.08.2015 г. и трябва да 
бъде извършено до края на октомври месец. Известно е, че тези две кули се предвижда да се изградят 
в зони от Природен парк „Витоша“, които представляват държавна горска територия, управлявана от 
Министерството на земеделието и храните. Според режимите на действащия План за управление на 
Природен парк „Витоша“ в тези зони е забранено строителството. Ако се допусне да се извърши това 

http://park-vitosha.org/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB/
http://park-vitosha.org/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB/
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строителство, което ще наруши режимите, регламентирани в Плана за управление на най-стария парк 
на Балканския полуостров, то ще допринесе за загрозяване на уникалния ландшафт в тази част на пла-
нината и цялостния облик, заради който това е най-предпочитаното място за посещение от туристите.

Тъй като парковата дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите София не са пре-
доставили по-детайлна информация относно строителството на двете кули, бихме искали то да бъде  
спряно, доколкото то е недопустимо по Плана за управление, няма яснота за законността на обекта, 
доколко е налице учредено вещно право в полза на РИОСВ София и доколко е налице съгласувателно 
решение на МОСВ.  Нещо повече, ако се има предвид, че двете кули са с височина по технологична 
спецификация от 30-40 м и ще бъдат разположени покрай пътя за Черни връх, считаме, че това стро-
тителство е абсолютно  неприемливо от обществена гледна точка. Недопустимо е в най-натоварения 
и живописен район на планината над х. Алеко да бъдат издигнати кули, които ще унищожат пейзажа, 
ще се набиват в очите на посетителите през цялото време и ще превърнат района в едно претоварено с 
технически средства място. 

С цел осъществяване на проектната дейност по Оперативна програма „Околна среда“ и гарантиране на 
противопожарното наблюдение не само на двата резервата, но и на целия природен парк и съседните 
горски територии, се обръщаме към Вас като Принципал на държавната собственост в Природен парк 
„Витоша“ да изискате недопускане на строителството в парка, докато не  бъде избрано по-подходящо 
месторазположение на двете кули, с участието на заинтересованата общност. Считаме, че в ерата на 
високите технологии ще е грешка да унищожим един от най-красивите пейзажи на Витоша, докато е 
възможно да се приложат по-разумни и приемливи решения.

Ние сме готови да представим предложения за разположение на двете пожароизвестителни кули така 
че те да имат по-голяма ефективност не само за двата резервата, но включително и към южната част на 
Витоша и да имат естетически вид към ландшафта. Като особено подходящи места предлагаме терито-
риите в Люлин планина и в района Бистрица.

С уважение,

Три имена
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Приложение 3.7. Сигнал до прокуратурата за вероятно 
престъпление по Наказателния кодекс (ЗБР)

ДО

Г-Н ИВО ВЕСЕЛИНОВ РАДЕВ

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

ОП – ПЛЕВЕН

СИГНАЛ

ОТ AСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

Адрес на регистрация: ул. Антим I No 17, 1303 София. Булстат 131066056, 
Адрес на офис и за кореспонденция: ул. „Хан Аспарух” No 26, ап. 1, София 1000; тел: 0888/ 100 373, 
ел.поща: apb@bg-parks.net, 
представлявано от Тома Георгиев Белев – Председател на Управителния съвет (УС)

Относно: Предполагаемо извършено деяние по чл. 278в., ал. 1, от НК

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

Моля Ви да разпоредите проверка за установяване на противозаконно повреждане на местообитание 
6210 – предмет на опазване в защитена зона “Карлуково” BG0001014  по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР с РМС 
122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) и ЗЗ “Карлуковски карст” BG 0000332 по чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от 
ЗБР, обявена със Заповед № РД – 788/29.10.2008 г. (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.). – извършено на територията 
на поземлени имоти № 44327.254.18, №44327.243.11 и №44327.253.9 в местността „Бяло поле“, земли-
щето на град Луковит, по кадастралната карта на гр. Луковит, област Ловеч.

Имотите са собственост на „Жимекс“ ООД – гр. София. На тях „Жимекс“ ООД, като възложител, планира 
реализирането на инвестиционно предложение (ИП) за ПУП-ПРЗ - “План за регулация и застрояване 
за обособяване на Жилищна зона за ниско етажно застрояване в поземлени имоти № 44327.254.18, 
№44327.243.11 и №44327.253.9 в местността “Бяло поле”, землище на град Луковит, по кадастралната 
карта на гр. Луковит, област Ловеч”. Повече информация за ИП може да бъде намерена на интернет 
страницата на РИОСВ – Плевен (http://riew-pleven.eu/naturakonsult.html) в обявлението им от 28.04.2014 
г. за приемане на писмени мотивирани становища в рамките на процедурата по оценка на съвмести-
мостта по ЗБР.

Преди да завърши тази процедура с положително съгласуване на ИП, както и процедурите по реда на 
ЗООС, процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи по реда на ЗОЗЗ, и проце-
дурите по реда на ЗУТ, каквато и да било дейност, променяща територията – нейният характер, облик и 
предназначение – е противозаконна.

     

18.09.2010 г.                  05.07.2011 г.               18.03.2014 г.

http://riew-pleven.eu/naturakonsult.html
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Видно от сателитна снимка на територията от 18.03.2014 г., публикувана от „Гугъл“ в техните „карти“- 
http://goo.gl/maps/0wxlG - и сравняването и с по-ранни изображения, достъпни през приложението 
„Гугъл Земя“, се вижда премахване на растителност и земя от територията, с което е причинено увреж-
дане на природни местообитания 6210 и негативно въздействие върху видовете сухоземни костенурки, 
лалугер, пъстър и степен пор, червеногърба и черночела сврачка, ястребогушо коприварче, полска бъ-
брица, градинска овесарка, грабливи птици, прилепи и др. – обект на опазване в защитени зони Карлу-
ково BG0001014 и Карлуковски карст BG0000332, в които попада увредената територия. Информация 
за състоянието на територията преди тези действия и за нанесените щети върху местообитанията там, 
предмет на опазване, може да намерите в експертизата на ИБЕИ – БАН по повод сходно ИП през 2009 
г. и в становищата и сигналите на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ до МОСВ и РИОСВ-Плевен от 
месец май 2014 г.

Във връзка с липсата на действия и информация от страна на МОСВ и РИОСВ - Плевен по тези сигнали и 
становища и продължаването на съгласуването на ИП, въпреки информацията за вероятни нарушения 
на възложителя, изпратена до тях, Ви моля да разпоредите и проверка за това дали има извършени 
престъпления по служба там.

Готови сме да съдействаме за точното и бързо извършване на Вашата проверка с цялата налична ин-
формация и експертиза на сдружението.

С уважение,         Дата: 18.07.2014 г.

ИНЖ. ТОМА БЕЛЕВ,

Председател на Управителния съвет (УС)

https://www.google.bg/maps?ll=43.19116,24.155288&spn=0.009324,0.021136&t=h&z=16
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Приложение 4.1. Съвмес-
тяване на процедурите  
по одобряване на планове, 
програми, проекти или  
ИП по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ 
 

В случаите, при които планът, програмата, проектът 
или ИП попадат в обхвата на повече от един от трите 
закона, с цел облекчаване на административните 
производства и съкращаване на сроковете им, про-
цедурите по тези закони се съвместяват в едно общо 
производство, подчинено на специфични разпоредби, 
посочени в тези закони.

Съвместяване на процедурите по 
ЗЗТ и ЗБР
Когато план, програма, проект или ИП засягат едно-
временно защитени територии по ЗЗТ и защитени зони 
по ЗБР, процедурите по двата закона се съвместяват 
в една обща процедура. Както вече посочихме за 
самостоятелната процедура по ЗБР, съгласно Решение 
на Съда на ЕС по дело C-98/03, Commission v. Germany, 
няма никакво значение дали една защитена зона ще 
бъде засегната от вътрешна, по териториален признак, 
дейност, или от външна такава, като съществено е 
само дали ще се осъществи въздействие върху защи-
тената зона. Затова, дори когато защитена територия 
по ЗЗТ и защитена зона по ЗБР не се припокриват тери-
ториално, но дейността попада в защитена територия 
по ЗЗТ и в близост до защитена зона по ЗБР, след пода-
ване на уведомление към компетентния орган, послед-
ният може да съвмести процедурата по двата закона, 
в зависимост от преценката си дали ще се осъществи 
външно за защитената зона по ЗБР въздействие.
Съвместената процедура по ЗЗТ и ЗБР се провежда 
по реда и условията, определени от НУРИОС, като 
компетентният за процедурата орган се определя от 
чл. 6а, а специално по отношение засягането на трите 
категории защитени територии – от чл. 6а, ал. 3 от 
Наредбата, където такъв се явява МОСВ. При засягане 
на защитена местност и природна забележителност по 
ЗЗТ, компетентността на органа не зависи от засягане-
то на защитени територии по този закон и компетентен 
орган може да е съответната РИОСВ.
Съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоред-
би (ПЗР) на ЗЗТ, собствениците и ползвателите в една 
защитена територия следва да съгласуват планира-
ните от тях дейности по разпоредбите на този закон, 
независимо от решенията, които се изискват по други 
закони. В същото време, в § 73 от ПЗР на ЗБР е посоче-

но, че когато се засягат едновременно защитени тери-
тории по ЗЗТ  и защитени територии по ЗБР, се прилага 
само чл. 31 от ЗБР и не се извършва съгласуване по 
чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗЗТ. На пръв поглед съ-
ществува колизия между нормите на двата закона, но 
процедурата по чл. 31 от ЗБР е отчела всички елементи 
на съгласуване по ЗЗТ, като те са станали съдържание 
на НУРИОС към чл. 31а от ЗБР – чл. 6, ал. 1 и ал. 2, във 
връзка с чл. 12, ал. 4 от НУРИОС. Наличието на недопус-
тимост спрямо заповедта и режимите на ЗТ по ЗЗТ или 
заповедта и плана за управление на ЗТ, ако има такъв, 
води до прекратяване на процедурата по ОС, съгласно 
чл. 39, ал. 2, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОС. 
Ако една дейност, засягаща защитена територия по 
ЗЗТ и защитена зона по ЗБР, се окаже недопустима по 
чл. 12, ал. 4 от НУРИОС, процедурата по ОС се пре-
кратява, без значение дали дейността е възможна за 
одобряване по всички други разпоредби на чл. 31 от 
ЗБР и НУРИОС, т.е. има пълни гаранции за окончателно 
постигане целта на ЗЗТ, при провеждането само на 
процедура по ОС.
За разлика от детайлната и гарантирана с множество 
критерии процедура по чл. 31 от ЗБР, в ЗЗТ няма разпи-
сани конкретни критерии за преценяване въздействие-
то на дадена дейност, самостоятелно или кумулативно 
(дори когато ЗТ е изключителна държавна собстве-
ност), върху цел на опазване в защитена територия. В 
случай, при който целта на опазване в дадена защите-
на територия по ЗЗТ са видове и природни местооби-
тания, предмет на опазване в защитена зона по ЗБР, 
то с критериите по преценка на въздействието в чл. 16 
от НУРИОС, и още повече с тези по оценка за съвмес-
тимост по чл. 22 от Наредбата се гарантира постигане 
целта на ЗЗТ в степен, значително надхвърляща сте-
пента на гаранциите, произтичащи само от съдържа-
нието на § 7 от ПЗР на ЗЗТ и чл. 13, ал. 2 на ЗЗТ.
Дори и в случай че заявените дейности са допустими 
по ЗЗТ, всички вече разгледани случаи на прекратява-
не на самостоятелната процедура по ЗБР или  
неодобряване на дейността по този закон са валидни 
и за съвместената процедура по ЗЗТ и ЗБР. С оконча-
телния акт по ЗБР за одобряване на плана, програмата, 
проекта или ИП, органът одобрява съответната дей-
ност и по ЗЗТ. Всички актове, с които органът одобрява 
или не одобрява дейностите, или прекратява съвмес-
тената процедура, са индивидуални административни 
актове, които се оповестяват и подлежат на обжалване 
по начините, посочени за самостоятелната процедура 
по ЗБР. Участието на обществеността в съвместената 
процедура по ЗЗТ и ЗБР се определя от разпоредби-
те на ЗБР по този въпрос. Когато се наложи да бъде 
приложена ПАМ за дейност, подлежала на съвместена 
процедура по ЗЗТ и ЗБР, се издава една заповед, с 
мотиви само по ЗБР, защото нормите за съгласуване на 
ЗЗТ са инкорпорирани в чл. 12 от НУРИОС и процедура-
та по ЗЗТ се отменя, съгласно изискванията на § 73 от 
ПЗР на ЗБР.
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Съвместяване на процедурите  
по ЗЗТ и ЗООС
Когато планът, програмата, проектът или ИП засягат 
защитена територия по ЗЗТ и попадат в обхвата на 
ЗООС, процедурите по двата закона се съвместяват, 
следвайки същите принципи както съвместяването на 
процедурите по ЗЗТ и ЗБР, а именно провежда се само 
процедура по ЗООС, в рамките на която се постига 
целта на ЗЗТ и следва да се изпълнят изискванията 
за съгласуване по ЗЗТ, приложими при самостоятел-
ната процедура по ЗЗТ. Процедурата по ЗЗТ и ЗООС се 
съвместява на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ и чл. 93, 
ал. 2, т. 3 от ЗООС. Когато заявените дейности попадат 
в Приложение № 1 или № 2 на ЗООС, съвместената 
процедура се провежда по реда и условията на НУРИО-
ВОС. Съгласно чл. 94 от ЗООС, в случай че се засягат 
резервати, национални паркове или поддържани 
резервати, компетентен орган по съвместената проце-
дура е МОСВ.  РИОСВ изпълнява тази роля, когато се 
засягат останалите категории защитени територии по 
ЗЗТ. Както посочихме по-горе, при това съвместяване 
на процедурите по двата закона следва да се изпъл-
нят изискванията за съгласуване по ЗЗТ, приложими 
при самостоятелната процедура по ЗЗТ. За разлика от 
съвместяването на процедурите при ЗЗТ и ЗБР, нито в 
ЗООС, нито в НУРИОВОС е изрично предвидена провер-
ка на допустимостта на заявените дейности спрямо 
заповедта и режимите на ЗТ по ЗЗТ, или заповедта и 
плана за управление на защитената територия, ако 
има такъв. В практиката обаче, компетентните органи 
извършват такава проверка за допустимост в рамките 
на общата процедура, във връзка с изискванията на 
чл. 2а, ал. 2 от НУРИОВОС, защото самите те се явяват 
специализирани органи по ЗЗТ. Когато се установи 
недопустимост на заявените дейности по отношение 
изискванията на § 7 от ПЗР на ЗЗТ и чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ, 
процедурата по ЗООС и ЗЗТ следва да се прекрати с 
Решение на органа, съгласно основанията, описани 
в чл. 2а, ал. 3 от НУРИОВОС, което обаче подлежи на 
оспорване по реда на АПК.
За разлика от случаите, когато заявените дейности по-
падат в обхвата на процедурата по ОВОС, по отношение 
плановете и програмите, свързани с процедурите по 
ЕО, ЗООС, както и НУРИЕО, не разпределят компетент-
ност между МОСВ и РИОСВ, в зависимост от засяганата 
категория защитена територия. В практиката по одоб- 
ряване на планове и програми, попадащи в обхвата на 
двата закона, органите съобразяват допустимостта 
на плановете и програмите по отношение заповедта 
и режимите на ЗТ по ЗЗТ, или заповедта и плана за 
управление на защитената територия, ако има такъв, 
във връзка с изискванията на чл. 7а, ал. 3 от НУРИЕО, 
защото самите те се явяват специализирани органи 
по ЗЗТ. Отново, както и при процедурата по ОВОС, 
при съвместяване на процедурата по ЕО и ЗЗТ, когато 
се установи недопустимост на заявените план или 
програма по отношение изискванията на § 7 от ПЗР на 
ЗЗТ и чл. 13, ал. 2 от този закон, процедурата следва 

да се прекрати с Решение на основание чл. 7а, ал. 4 от 
НУРИЕО, като актът за прекратяване е ИАА и подлежи 
на оспорване по реда на АПК.
Във всеки друг аспект, освен посочената проверка 
за допустимост по отношение изискванията на ЗЗТ 
и прекратяването на процедурата при наличие на 
недопустимост, съвместените процедури по ЗЗТ и 
ОВОС/ЕО започват, приключват или се прекратяват 
по реда и условията, посочени в НУРИОВОС и НУРИЕО, 
като актовете, с които това се извърша, подлежат на 
обжалване по реда на АПК, съгласно посоченото за 
самостоятелните процедури по ОВОС и ЕО в т. 2.2.1. от 
настоящия документ. Участието на обществеността в 
съвместените процедури по ЗЗТ и ЗООС се определя от 
разпоредбите на ЗООС по този въпрос. Когато се нало-
жи да бъде приложена ПАМ за дейност, подлежала на 
съвместена процедура по ЗЗТ и ЗООС, се издава една 
заповед с мотиви по нормите в двата закона, касае-
щи този въпрос, и заповедта подлежи на оспорване, 
съгласно посоченото за ПАМ по ЗООС.

Съвместяване на процедурите  
по ЗБР и ЗООС
Когато план, програма, проект или ИП попадат в 
обхвата и на ЗООС, и на ЗБР (засягане на защитени 
зони от НАТУРА 2000), процедурите по двата закона се 
съвместяват в една обща административна процедура. 
Съвместяването на процедурите по тези два закона е 
най-детайлно уредено и това е свързано с факта, че и 
двата закона представляват пряка транспозиция на 
европейски директиви.
Основанията за съвместяване на процедурите по ЗООС 
и ЗБР са посочени в чл. 31, ал.4 от ЗБР и съгласно тази 
норма, съвместената процедура се провежда по реда 
на ЗООС, при спазване на всички специфични изиск-
вания на ЗБР. Най-общо казано, това означава, че в 
съвместената процедура са приложими всички специ-
фични изисквания и на двата закона. Детайлният ред и 
условия, при които се постига спазване на специфични-
те изисквания на ЗБР при тази съвместена процедура, 
са посочени в Глава Трета от НУРИОС и в разпоредбите 
на НУРИОВОС и НУРИЕО. Компетентността на органа 
при процедури по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС, се определя 
от чл. 6а от НУРИОС, като тези норми са синхронизи-
рани с разпоредбите на ЗООС, НУРИОВОС и НУРИЕО. 
Съвместената процедура по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС, 
започва по искане на оправомощено лице и то следва 
да отговаря на изискванията за възложител, съгласно 
§ 20 от допълните разпоредби (ДР) на ЗООС във връзка 
с § 1, т. 28а от ДР на ЗБР. Уведомлението подлежи на 
допълване по всички изисквания на НУРИОС, НУРИО-
ВОС или НУРИЕО. Ако уведомлението е пълно или 
коригирано, съгласно поставени от органа изисквания, 
се преминава към следващия етап от съвместената 
процедура по ОВОС и ОС, или ЕО и ОС – проверка на 
допустимостта по чл. 12 от НУРИОС. При допустимост 
по чл. 12 от НУРИОС, съвместената процедура навлиза 
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в етапа на преценка на въздействието. Когато съглас-
но изискванията на ЗООС и НУРИОВОС или НУРИЕО, 
планът, програмата, проектът или ИП подлежат на 
задължителна ОВОС или ЕО, органът уведомява възло-
жителя за това, и процедурата продължава с изготвяне 
на ДОВОС или ДЕО, съдържащи и ДОС, който е нераз-
делна част от тях. В останалите случаи при преценката 
си органът съобразява както критериите по НУРИОВОС 
или НУРИЕО, така и тези по чл. 16 от НУРИОС.
При вероятност за отрицателно въздействие, незави-
симо дали по силата на нормите и на двата закона, или 
само по единия от тях, органът издава Решение по пре-
ценка, с което постановява процедурата да продължи 
с изготвяне на ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС. Решение-
то отново е ИАА и подлежи на оспорване по реда на 
АПК, в 14-дневен срок от оповестяването му на интер-
нет страницата на органа, което съгласно изисквания-
та на наредбите по двата закона за самостоятелните 
процедури по тях, е 7 дни след издаването му.
Когато решението по преценка, с което е предвиде-
но да се изготви ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС, не е 
обжалвано или е обжалвано и е потвърдено с окон-
чателен акт от съответния съд, както и в посочения 
случай, в който органът е изпратил уведомление до 
възложителя, че планът или програмата подлежат 
на задължителна ОВОС или ЕО, процедурата навлиза 
в следващия етап – изготвяне на ДОВОС и ДОС, или 
ДЕО и ДОС. Тук важат изискванията за съдържание, 
критерии и обхват, посочени и от двата закона, като се 
следва редът, определен от НУРИОВОС или НУРИОС. 
Ако ДОВОС и ДОС, или ДЕО и ДОС, са получили положи-
телна оценка на качествата си съгласно критериите по 
НУРИОС, НУРИОВОС или НУРИЕО, процедурата навлиза 
в етапа на обществени обсъждания на ДОВОС и ДОС 
или консултации с обществеността по ДЕО и ДОС, съ-
гласно изискванията на двете наредби към ЗООС. Това 
е моментът, в който всяко едно заинтересовано лице 
може да вземе участие в процедурата по одобряване 
на плана, програмата, проекта или ИП, по начините 
определени от НУРИОВОС и НУРИЕО. Ако в резултат 
на общественото обсъждане или консултациите с 
обществеността са получени становища за степени на 
въздействия, различаващи се от посочените в ДОС, ДО-
ВОС или ДЕО, органът изисква изясняване на въпроса, 
съгласно всички изисквания на двете наредби по ЗООС 
и наредбата по ЗБР, като предприема определените в 
тези подзаконови актове действия. Ако всички въпро-
си са изяснени и няма съмнения относно степента на 
въздействие върху компонентите на околната среда 
или защитените зони от НАТУРА 2000, процедурата 
навлиза в етапа на издаване на Решение за окончател-
но одобрявана на плана, програмата, проекта или ИП, 
съгласно изискванията на двете наредби по ЗООС.
С решението по ОВОС или ЕО органът одобрява или 
отхвърля заявените дейности и по отношение на ЗБР, 
като в случая важат кумулативно всички изисквания 
по този въпрос и на двата закона. Както Решението 
по ОВОС и ОС, така и Становището по ЕО и ОС са ИАА 
и подлежат на оспорване по реда на АПК, в 14-дневен 

срок от оповестяването им на интернет страницата на 
органа, което съгласно изискванията на НУРИОВОС и 
НУРИЕО е 7 дни от издаването им.
Съвместената по ЗООС и ЗБР процедура се прекратява 
във всички случаи, при които това се налага съгласно 
изискванията на всеки един от двата закона, по реда и 
начините, определени в НУРИОВОС, НУРИЕО и НУРИОС, 
които бяха посочени в предходните точки.
Когато се наложи да бъде приложена ПАМ за дейност, 
подлежала на съвместена процедура по ЗООС и ЗБР, се 
издава една заповед, със съответните мотиви по ЗООС 
и по ЗБР.

Съвместяване на процедурите  
по ЗООС, ЗБР и ЗЗТ
Когато планът, програмата, проектът или ИП попадат в 
обхвата на ЗООС и засягат едновременно и защитени 
зони по ЗБР и защитени територии по ЗЗТ, процедурите 
по трите закона се съвместяват с особена специфика. 
Тя е свързана с това, че нормите за съгласуване на ЗЗТ 
са инкорпорирани в чл. 12 от НУРИОС и процедурата 
по ЗЗТ се отменя съгласно изискванията на § 73 от 
ПЗР на ЗБР. Поради тази причина съвместяването на 
процедурите по тези три закона е абсолютно иден-
тично с начина на съвместяване на процедурата по 
ЗООС и ЗБР, като изискванията за съгласуване по ЗЗТ 
се изпълняват чрез проверката за допустимост по 
отношение защитените територии по чл. 12, ал. 4 от 
НУРИОС. Отново поради липса на критерии в ЗЗТ за 
преценяване на степента на въздействие на допустима 
по ЗЗТ дейност, при тази съвместена процедура с кри-
териите за преценка по ЗООС и ЗБР, и още повече тези, 
свързани с детайлните оценки в ДОВОС и ДОС, или ДЕО 
и ДОС, целта на ЗЗТ се постига в степен, значително 
надхвърляща гаранциите на закона при самостоятелни 
процедури по ЗЗТ.
Когато се налага да се приложи ПАМ за дейност, 
попадала в обхвата на ЗООС и засягаща както за-
щитени зони по ЗБР, така и такива по ЗЗТ, се издава 
една заповед, с мотивите само по ЗООС и ЗБР, защото 
процедурата по ЗБР отменя съгласуването по ЗЗТ, на 
основание § 73 от ПЗР на ЗБР.
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Приложение 5.1. Жалба по ЗУТ

ЧРЕЗ 
КМЕТА НА ОБЩИНА ………………………. 
ДО 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ………………………… 
или 
ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
(ако се обжалва заповед за одобрение на ОУП по ЗУЧК) 
ДО 
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
(Забележка: жалбата се изпраща до административния орган, 
който е длъжен да препрати жалбата и цялата преписка до 
съда)

ЖАЛБА

СРЕЩУ: Заповед № …………… г. на кмета на Община ……………, с което е одобрен ОУП/ПУП на град …………… / 
поземлен имот ……………, или разрешително за строеж на обект ……………

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

Уважаеми Госпожи/Господа съдии

Пример:

На основание чл. 9 (3) от Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в про-
цеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (наричана по-долу 
„Орхуската конвенция)” във връзка с чл.5, ал. 4 От Конституцията на РБ и тълкувателно Решение на 
Комитета по съответствие с Орхуската конвенция от 28.09.2012 г.1, се обръщаме към Вас с искане 
да отмените заповедта за одобрение на ОУП/ПУП, или разрешително за строеж въз основа на след-
ните доводи:

 - Одобрението на ОУП/ПУП/разрешението за строеж е извършено без да са извършени  
   изискуемите по ЗООС и ЗБР съгласувателни процедури;

 - Одобреният ОУП/ПУП/разрешението за строеж не съответстват на предвижданията  
   и условията в решенията по ЗООС/ЗБР/ЗЗТ, с които е съгласуван ОУП/ПУП/инвестиционният  
   проект.

Дата: ………………………………………  Подпис: ………………………………………
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Приложение 5.2. Заявление по ЗДОИ  
до община във връзка със ЗУТ

ДО 
КМЕТ НА ОБЩИНА ………………………………… 
(или друг администратривен орган)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за достъп до обществена информация

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

 Уважаеми/а Госпожо / Господине,

 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 (за всякаква екологична информация) и/или чл. 5а от Закона за 
устройство на територията (за устройствени планове и измененията им) и/или чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона 
за устройство на Черноморското крайбрежие (за инвестиционните дейности, осъществявани на терито-
рията на Черноморското крайбрежие), във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информа-
ция, да ми бъде предоставена следната обществена информация, касаеща следното:

 Пример: Издадени ли са от Вас заповед за одобрението на ПУП/разрешително за строеж/ По-
стъпвал ли е в общината инвестиционен проект/план за изграждането на ……………? Ако да, моля да 
получа копие от протоколите и актовете, издадени в резултат на Вашите проверки.

Желая да получа информацията съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ в следната форма: 
(избира се една от следните форми)

 - Преглед на информацията – оригинал, или копие; 
 - Устна справка; 
 - Копие на хартиен носител; 
 - Копие на технически носител (електронна поща, факс, CD) 
 - Комбинация от форми ……………

Дата: ………………………………………  Подпис: ………………………………………
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Приложение 5.3. Становище по Доклада  
по оценка на съвместимостта на ОУП на община

ДО МОСВ 
Становище: относно Доклад по оценка за съвместимостта на ОУП на Община  Шабла 
ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 
със седалище гр. София 1000, ул. Хан Аспарух 26, ап. 1; 
Представлявана от инж. Тома Георгиев Белев, председател на УС 
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Хан Аспарух 26, ап. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас по повод публикуваната обява на страницата на МОСВ на 12.12.2017 г. за провеж-
дане на Консултации относно Доклад по оценка за съвместимост на изменение на ОУП на Община Ша-
бла. С настоящото представям на Вашето внимание  моите бележки, които се надявам да бъдат отразе-
ни в Доклада по оценка за съвместимост на изменение на ОУП на Община  Шабла:

1. В публикувания ДОС липсва цялостна оценка на кумулативното въздействие,  
 което би оказало предвиденото в ОУП на Община Шабла, като:

- осигуряване на профилирани зони на умереното развитие на индустриалния сектор  
 за добив на нефт и газ (вероятен) и електродобив от вятърна енергия; преработка  
на селскостопанска продукция в СМП и логистика; строителна индустрия за собствени нужди; 
- изграждане на канализации на населените места и курортните комплекси, както  
и на пречиствателни съоръжения с необходимите капацитет и технология на пречистване  
на отпадъчните води; 
- увеличаване на площите на овощните насаждения, които имат по-малки нужди  
от вода за поливане и по-лесно могат да бъдат обезпечени с водоспестяващи технологии.

2. В публикувания ДОС се съдържа информация, че урбанизираните територии ще нараснат  
значително – „от 5.80% при съществуващото положение на 9.66% по проект“, за сметка на   
земеделските територии, които ще намалеят „от 28452 на 26849 ха“ и няма да има необработ-
ваеми земи, тъй като една част от тях ще бъдат урбанизирани, а други залесени. Това означава, 
че ще изчезнат важни видове местообитания, обект на опазване в защитени зони „Шабленски 
езерен комплекс” с код BG0000156, „Дуранкулашко езеро” с код BG0002050, „Калиакра” с код 
BG0002051, „Било” с код BG0002115 за опазване на дивите птици, „Езеро Дуранкулак” с код 
BG0000154, „Езеро Шабла-Езерец” с код BG0000621, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и 
„Крайморска Добруджа” с код BG0000130 за опазване на природните местообитания и на дива-
та флора и фауна.

3. В част „Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи“ от ДОС  
е предвидено в земеделските земи, в които предназначението на земята не може да бъде 
променяно, да бъде въведена нова Устройствена зона за земеделски нужди (Ссб), в която да 
се допуска застрояване земеделските земи с обекти и съоръжения, стопански, складови, сел-
скостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните и работещите, 
инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите, както и възобновяеми енерг. 
източници (ветрогенератори) и инфраструктурни обекти. В земеделските земи, в които предназ-
начението на земята не може да бъде променяно, ще бъде въведена и нова Устройствена зона 
за трайни насаждения (Сст), в която се допуска из граждане само на обекти, пряко обслужващи 
основната функция на терена върху не повече от 10 % от съответния имот и с Терени за полеза-
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щитни и ветрозащитни пояси (Тз). 

Допускането на построяване на жилищна сграда за стопаните и работещите е в нарушение на Наредба-
та № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението 
им. А допускането на допълнително застрояване на земеделските земи, които не могат да сменят пред-
назначението си, с ветрогенератори няма да въздейства благоприятно за видовете птици, преминаващи 
в района, особено по време на миграции. На това дори не е обърнато достатъчно внимание в т. 5.1. на 
ДОС, където е записано, че в резултат на строителството на курортните и вилни зони и други елементи 
на плана, няма да окаже пряко въздействие върху видовете и популациите им, което е неправилно. В 
доказателство, припомняме решението на Съда на ЕС от 14 януари 2016 година за защитени зони „Кали-
акра“ и „Белите скали“, с което България беше осъдена заради това, че България не спазва задължени-
ята си към ЕС. Още повече това ще доведе до сериозни загуби на местообитания, предмет на опазване 
на защитените зони, намиращи се в обхвата на намерението. Това е в противоречие с целите на опазва-
не на съответните защитени зони.

4. В част „Земеползване и устройство на горските територии“ на ДОС е посочено, че част от 
горските територии е предвидено да бъде устройвана като специални горски територии по чл. 
5, ал. 3, т. 3 на Закона за горите с рекреационно значение. Трябва да бъде обърнато внимание, 
че тези промени трябват да бъдат съобразени с това, че част от горите се стопанисват от ДГС 
Балчик, които са поделение на Североизточното държавно предприятие,  чийто гори са серти-
фицирани по системата FSC. За стопанисването на сертифицираните гори се прилагат принципи 
и критерии на FSC, съгласно одобрения Национален FSC стандарт. Освен него, има и утвърдени 
Доклади за гори с висока консервационна стойност, с които  предложението в настоящия ДОС за 
част от горите да бъдат устройвани като горите с рекреационно значение трябва да бъде съо-
бразено с тях.

5. В Таблица 3 (стр.7) и Таблица 4 (стр.8) в колона H max е посочено, че числовите стойности се 
отнасят за етажи, което допуска застрояване на производствените зони, които попадат в обхва-
та на зона „Б” по ЗУЧК с 10 етажни сгради, което в никакъв случай не би намалило показателите 
за застрояване в тази зона, напротив, ще допусне застрояването ѝ в нарушение на ЗУЧК и на 
Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони.

6. На стр. 9 е дадено описание на Устройствена зона за паркове със специално предназначение 
(Зсп). Част от тях (Зсп 23 до Зсп 27) са планирани за крайбрежната зона на Дуранкулашкото езеро 
в южните му части, което обхваща приоритетни за опазване тревни местообитания, гнездови 
хабитати за някои от целевите за ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ видове като полска бъбрица, дебело-
клюна чучулига и др. Така планираното устройване на територията ще доведе до тяхното унищо-
жаване и фрагментиране на останалите такива в прилежащите територии.

7. Видно от ДОС в плана е предвидена „Зона с възможност за изграждане на обтекаеми мости-
ци” в ЗЗ „Шабленски езерен комплекс“, в крайбрежната ивица по протежение на 2.1 км, което 
неправилно е записано, че предвидените съоръжения на мостика ще окажат слабо влияние вър-
ху хидродинамиката на околните води. За сведение на авторите на ДОС ЗЗ „Шабленски езерен 
комплекс“ включва две езера: Шабленското езеро, което е обявено за защитена територия от 
1979 г. и Шабленската тузла и изграждането на каквито и да било съоръжения в района трябва 
да бъде съобразено с растителността и ландшафта, които са предмет на опазване. Освен това 
не е пояснено за какво ще се използват мостиците. Съгласно ПУ на ЗМ „Шабленско езеро“ такъв 
тип дейности трябва да се съобразяват и с него. Още повече, предвиденото строителство ще 
доведе до урбанизиране на територията на общината, ще доведе до фрагментиране на место-
обитанията и изолация на влажните зони в района.

8. В ДОС липсва и изискуемият реквизит на чл. 9 и чл. 23 от Наредбата за условията и реда за из-
вършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни пред-
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ложения с предмета и целите на опазване на защитените зони като не е посочено следното:

- експертният колектив, участвал в изготвянето на доклада, за да бъде преценена квалификаци-
ята им. В 11.1 на ДОС е записано, че са извършени „актуални собствени проучвания, анализи и 
оценки от страна на експертите“, но липсва информация за използваните методи на изследване, 
включително времетраене и период на полеви проучвания. Това е недостатъчна информация и 
основа за формулиране изводите в ДОС, на база които е поставена неговата положителна оцен-
ка. 
- липсва описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни 
предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съче-
тание с оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху защитената зона оценка на косвеното въздействие върху 
крайбрежните местообитания (1210, 2120, 2110, 2130) от многократното увеличаване на урба-
низираните територии. 
- липсва оценка на въздействието върху сладководните местообитания и видове, което при 
създаването на много нови регулации около трите езера, е недопустимо. 
- липсват оценки на повишеното човешко присъствие. 
- липсват оценки на безпокойството на видовете по време на реализацията, така и при експлоа-
тацията на предвиденото в ОУП на Община Шабла.  
- липсва картен материал с местоположението на всички елементи на плана, програмата и про-
екта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи.

Въз основа на горното бихме искали да отбележим, че с оценката за положително качество на така 
написания ДОС ще се допусне приемането на нов ОУП на Община Шабла, с който се предвижда неба-
лансирано инфраструктурно развитие на територията на общината, създаване на нови урбанизирани 
територии, които са съсредоточени основно в близост до най-чувствителните зони по отношение на би-
оразнообразието в Черноморското крайбрежие. Това ще доведе до постоянна и необратима загуба на 
местообитанията на видовете, обект на опазване в няколко защитени зони, като не са спазени изисква-
нията на Директивата за птиците по отношение на подходящите мерки за опазване на местообитанията 
на птиците и не е в съответствие с целите, поставени в Стратегията за опазване на биологичното разно-
образие на Европейския съюз. 

Считаме, че така представеният ДОС на ОУП на Община Шабла не отговаря на изискванията на ЗБР и 
подзаконовите нормативни документи и настояваме за неговото отхвърляне и стартиране на изгот-
вянето на нов ОУП на Община Шабла, който да отчита в пълнота поставените екологични мотиви и 
изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство.

В тази връзка, тъй като съгласно чл. 125 на ЗУТ екологичната оценка е част от устройствения план, а спо-
ред разпоредбите на чл. 34. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвмести-
мостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони ОС се представя под формата на приложение към доклада по ЕО и представлява 
неразделна част от него, настояваме при наличие на повече от две мотивирани отрицателни станови-
ща, да бъдат спазени изискванията на чл. 21, ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми да се проведе задължително обществено обсъждане на 
цялата процедура по одобряване на ОУП на Община Шабла.

С уважение,

Инж. Тома Белев, 
 
Председател на УС на АПБ
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Приложение 6.1 Заявление по ЗДОИ до РДГ за сечи

ДО 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ-ГРАД………….

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за достъп до информация

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

 Уважаеми/а Госпожо / Господине,

 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 информа-
ция, да ми бъде предоставена обществена информация, касаеща следното:

 Пример: Копие от наличните в РДГ документи, въз основа на които е позволена сечта в гора-
та в местността ……, в земл. на с. ………, община ………, горски отдел ………, на горско стопанство ………:

- копия от позволителни за сеч, карнет-опис, протоколи от проверки, както и протоколи за 
освидетелстване на сечищата; 
- копие от таксационните описания за въпросните подотдели с информацията за вида гора, 
възрастта и запаса на гората; 
- извадка от картния материал на горскостопанския план за въпросната местност, с цел 
по-добра ориентация; 
- копие от технологичния план за добива и извоза на дървесината от сечището (при съмнения 
за увредена пътна мрежа, или туристическа инфраструктура; 
- копие, или извадка от плановия документ (горскостопански план или програма, план-извле-
чение, др.), въз основа на който е съгласувана сечта; 
- копие, или номер на съгласувателното решение на Регионалната инспекция по околна среда 
и води/МОСВ, въз основа на който е съгласуван плановият документ по реда на ЗООС и ЗБР.

или: 
Извършвани ли са от Вашата институция проверки относно законосъобразността на сечите 
в местност …, землище на с. …, община … и т.н.? Ако да, моля да получа копие от протоколи-
те и актовете, издадени в резултат на Вашите проверки.

 Желая да получа информацията съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ в следната 
форма: (избира се една от следните форми)

- Преглед на информацията – оригинал, или копие; 
- Устна справка; 
- Копие на хартиен носител; 
- Копие на технически носител (електронна поща, факс, CD) 
- Комбинация от форми ………..

Дата: ………………………………………  Подпис: ……………………………………… 
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Приложение 6.2. Сигнал за нарушение по ЗГ

ДО 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ГРАД ………….  
(при нарушени на ЗГ) 
и/или 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА  
И ВОДИТЕ – ГРАД ………… (при нарушени на ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ) 
и/или 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД …………..(при документални престъпления, 
по чл. 235-236 от НК, или сериозни административни нарушения)

СИГНАЛ

Относно: нарушение на ЗГ/ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ/др.във връзка със сечта на гората в местността …………., 
в земл. на с. ………., община ………, горски отдел …………. на горско стопанство ……………..

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

 Уважаеми/а Госпожо / Господине,

 Пример:

 На основание чл. 107, ал. 4 от АПК се обръщаме към Вас с искане да извършите проверка от-
носно законосъобразността и да установите извършителите на:

- Сечта в гората в местността …, в земл. не с. …, община …, горски отдел … на горско стопан-
ство …, доколкото не е налична информационна табела за сечта по границите на землище-
то/сечта се извършва нощем. 
или 
- Процедурата по одобрението на горскостопанската програма/издаването на позволително 
за сеч в гората в местността …, в земл. не с. …, община …, горски отдел … на горско сто- 
панство …., доколкото са налице доказателства, че планът/позволителното за сеч не са 
съгласувани от МОСВ/РИОСВ по реда на ЗООС/ЗБР/ЗЗТ или нарушават изискванията на  
Закона за горите и подзаконовите актове.

В подкрепа на нашите твърдения представяме следните доказателства:

- Копие от документи 
- Снимков/видео материал 
- др.

Моля да ме информирате за резултатите от Вашите проверки (вкл. чрез предоставяне на копия от 
протоколи и актове) и предприетите от Вас мерки срещу установените нарушения.

Дата: ………………………………………  Подпис: ……………………………………… 
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Приложение 8.1. Искане за отстраняване  
на причинени екологични щети 

До 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 
РИОСВ Пловдив

Искане по ред на чл. 47 от ЗОПОЕЩ

От Асоциация на парковете в България 
С адрес за кореспонденция: София 1000, ул. „Хан Аспарух“ 26 ап.1

Уважаеми Госпожи и Господа,

Отправяме към Вас искане по реда на чл. 47 от ЗОПОЕЩ , спрямо Вашата компетенция по чл. 6 от ЗОПО-
ЕЩ, като предоставяме следната информация:

Mясто или териториален  обхват  на причинените щети 
Река Пишманка и Река Марица между вливането на р. Пишманка и  вливането на р. Въча  
НАТУРА 2000 защитена  зона 
Река Марица  BG0000578 
Вид на причинените екологични щети – върху защитени видове,  
включени в приложение  
2 или 3 от ЗБР  
Отровени екземпляри от Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Горчивка  (Rhodeus amarus), Струмски 
щипок  (Cobitis strumicae) 
Вид на причинените екологични щети – върху защитени местообитания, включени в приложение 
1 на ЗБР 
3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 
Вид на причинените екологични щети – върху екологичното, химичното или количественото със-
тояние или екологичния потенциал на повърхностните и подземните води по смисъла на Закона 
за водите 
Съгласно приложен доклад 
Вид на причинените екологични щети – върху почви, които създават значителен риск за човеш-
кото здраве в резултат на замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане във, върху или под 
почвата на вещества, препарати, организми или микроорганизми 
Не 
Данни за оператор/ите, причинили екологичните щети, ако са известни 
ВиК Пазарджик 
Екоинвест ЕООД 
Действителни или предполагаеми причини за настъпването на екологичните щети 
Замърсяване на водите 
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Нарушено право на заявителя или достатъчен интерес при вземането на решение за отстраняване 
на екологични щети 
Асоциацията на парковете е неправителствена природозащитна организация  
по смисъла на чл. 47 ал.2 от ЗОПОЕЩ 
Видими и/или предполагаеми последствия от екологичните щети 
Унищожаване на екземпляри от видове, включени в приложение 2 на ЗБР,  
увреждане на местообитание на видове от приложение 2 на ЗБР,   
увреждане на местообитание  3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p 
 увреждане на екологично състояние на водния обект според БЕК „макрозообентос“ до много 
лошо, лошо и умерено 
Препоръки за предприемането на съответни оздравителни мерки – първично отстраняване 
Преустановяване на заустването на непречистени отпадни води с битово- 
фекален и промишлен характер в река Пишманка от операторите 
Препоръки за предприемането на съответни оздравителни мерки -  допълнително отстраняване 
Премахване на съществуващи миграционни бариери по река Марица 
Спиране на изземването на инертни материали от коритото на река Марица 
Премахване на множеството незаконни сметища край реката 
Препоръки за предприемането на съответни оздравителни мерки - компенсаторно отстраняване 
Невъзможни

Прилагаме Доклад  „Хидробиологична оценка и екологично състояние на  засегнатия участък от река 
Марица след залповото токсично замърсяване от 25.01.2020г.“,  изготвен от Пенчо Георгиев Пандъков – 
хидробиолог, докторант в Лесотехнически университет – София , сътрудник на Националния природона-
учен музей към БАН и  Хелена Худжек – хидробиолог, докторант към Института по сладководна еколо-
гия и рибарство – Берлин, Германия (Leibniz-Institute for freshwater ecology and inland fisheries – Berlin, 
Germany).

С Уважение,

Тома Белев

Председател на УС на АПБ
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Приложение 9.1. Уведомление за местен референдум 

До 
Председателя на общински съвет  
Община ............... 
Г-н/г-жа ……………................... 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от 
Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за ...  
предложението/обекта на референдума...

Адрес: .................................................................

За контакт: тел. ..., ел. поща: .........

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 28, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 от Закона за прякото участие 
на гражданите в държавната власт и местното самоуправлениe (ЗПУГДВМС) Ви уведомяваме, че от 
дата ....... започва подписка в подкрепа на Предложение от инициативен комитет с председател ...три-
те имена ...  за произвеждане на местен референдум за ... предложението/обекта на референдума ... с 
въпрос/и:

1. ... текст на въпрос ...? 
2.  

Към настоящето уведомление прилагаме:

1. Протокол за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвежда-
не на местен референдум за ... предложението/обекта на референдума ...

2. Образец на бланка за събиране на подписи в подкрепа на предложението за произвеждане 
на местен референдум.

 

гр./с. ...                      С уважение: ………подпис………………………

Дата:

Име

                                    Председател и Представляващ Инициативен комитет

https://dogovorat.com/protokol-mesten-referendum/
https://dogovorat.com/protokol-mesten-referendum/
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Приложение 9.2. Протокол от събрание за създаване 
на Инициативен комитет за организиране на подписка 
за произвеждане на местен референдум

ПРОТОКОЛ

от

събрание за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане  
на местен референдум

Днес /дата/, /час/, в  /място, адрес, населено място, община, област/ на основание разпоредбите на 
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (наричан по 
нататък „ЗПУГДВМС“), в присъствието и с участието на долуподписаните граждани с избирателни права:

• Име (трите имена), ЕГН, 
• Име (трите имена), ЕГН, 
• Име (трите имена), ЕГН, 
• …

се проведе събрание за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеж-
дане на местен референдум за ... предложението/обекта на референдума... 

След единодушно решение на всички горепосочени участници, събранието се ръководи от ... три име-
на на водещия ... 

Водещият представи ... причините и целите на тази инициатива. Като такива бяха посочени ............... 
Беше представена информация за ...⁶

Всички участници в събранието изразиха съгласието си по гореизложеното и приеха следните едино-
душни решения:

1. Създава се Инициативен комитет, който да организира подписката за произвеждане на местен рефе-
рендум. Инициативният комитет се състои от следните (от 3 до 7) български граждани с избирателни 
права:

• Име (трите имена), ЕГН,  
• Име (трите имена), ЕГН, 
• Име (трите имена), ЕГН, 
• …

2. За Председател на Инициативен комитет беше избран ... трите имена на избрания председа-
тел.

Инициативният комитет се представлява от неговия председател ...трите имена ... и от други упълномо-
щени от него лица, които да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет. 

6 (Като цяло тук трябва да се представи обосновка за необходимостта от провеждане на местния референдум и защо той е единственото средство, 
което може да доведе до решение на натрупаните проблеми или да се вземе търсеното решение, бел. авт.).
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3. Въпросът/ите за местен референдум са:

... текст на въпрос/и ...? 

4. На основание чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗПГДВМС се подготвиха и одобриха бланките, върху които ще 
се събират подписите за произвеждане на местен референдум. 

5. На основание чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗПГДВМС да се уведоми писмено председателя на Общински 
съвет на община .....име на общината за започването на подписката за местен референдум и за 
поставените за гласуване на местен референдум въпроси. Да се организира провеждането на 
подписката за местен референдум за срок от ....дата до дата ......г.

6. Адресът за контакт с Инициативния комитет е следният:

..............адрес...............

7. На основание чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗПГДВМС, след съгласуване с кмета на община  
(името на общината), да се определят общодостъпни места, където ще се събират подписите.

8. Телефонният номер за контакт с Инициативния комитет е следният: ... тел.номер...

9. Електронната поща за контакт с Инициативния комитет е следната: ... ел.адрес ...

 

Членове на Инициативния комитет:

• Име (трите имена), ЕГН, .........подпис ... 
• Име (трите имена), ЕГН, .........подпис ... 
• Име (трите имена), ЕГН, .........подпис ...

 

Име (трите имена) на председателя на ИК,

Председател на Инициативния комитет: …………подпис…………………….
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Приложение 9.3. Бланка за събиране на подписи  
за иницииране на местен референдум

БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ 
на основание Чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ………………………   
С ВЪПРОС/И …………………….изписва предложението за въпрос/и на референдума……………………………….?

* личните данни няма да се използват за други цели, освен за целите на референдума. 
Изписват се пълните имена, без съкращения. Точен адрес. Цялото ЕГН от 10 цифри. 
Право на подпис имат гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община………………….……. . 
В забележка се попълва, ако лицето е с придружител при подписването.

№ ИМЕ ПРЕЗИМЕ 
цялото презиме

ЕГН 
цялото по ЛК

ПОДПИС ЗАБЕЛЕЖКАФАМИЛИЯ ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ 
АДРЕС

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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Приложение 9.4. Протокол от събрание  
на местна гражданска инициатива

ПРОТОКОЛ

Днес /дата/, /час/, в  /място, адрес, населено място, община, област/ на основание разпоредбите на 
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се проведе 
Събрание на Местна гражданска инициатива. Събранието избра за преброители:

1.  
2. 

На събранието присъстват …….. ( словом) граждани с избирателни права и постоянен адрес на терито-
рията на (населеното място)  

За Водещ на събранието, Събранието избра ……….(трите имена)……………  с брой ………..(словом) гласа „ЗА”, 
против – брой…….., въздържали се – брой……. . 

Водещият на събранието предложи събранието да се проведе при следния дневен ред:

1. Мотиви за събранието 
2. Решение за провеждане на подписка с предложение до общинската администрация. 
3. Избор на Инициативен комитет 
4. Избор на председател на ИК 
5. Одобряване на бланка за подписка 
6. Определяне на срок и ред за събиране на подписката 
7. Финансиране на инициативата 
8. Други

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т.1 от дневния ред /трите имена/ предложи текст със следните мотиви:

Примерен текст: Събранието на Местната гражданска инициатива смята, че развитието на добива и 
преработката на подземни богатства в землището на /населено място/ може да окаже значително не-
гативно въздействие върху  природната среда, здравето на хората и културното и историческо наслед-
ство, което имаме.

Считаме, че разкриването на бъдещи кариери в района би довело до реална опасност от запрашаване 
на (населеното място), както и здравен риск за хората от потенциални замърсявания, шум и вибрации. 
Също така, землището на (населеното място)  е разположено до голяма степен върху кapcтoв paйoн 
и имa реална oпacнocт зa изчeзвaнe или влoшaвaнe нa кaчecтвoтo нa пoдпoчвeната и питейна вода. 
Шумовото замърсяване от дейности, свързани с добива и преработка на подземни богатства, ще има 
негативно въздействие и ще доведе до цялостна промяна на характера на местообитанията, които са 
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от значение за защитени видове, обитаващи района, измежду тях (изброяват се защитените видове, 
характерни за района) 

Статистиката показва, че в дългосрочен план в места, където се развива добивно-преработвателна 
дейност се увеличава заболяваемостта на населението, влошава се състоянието на пътната инфраструк-
тура, влошава се екологичната и социална среда, а младите семейства с деца напускат тези райони. 
Тази дейност пречи на развитието на туризъм, производството на екологично чисти продукти, спорт и 
дейности на открито.

Считаме, че община /име на общината/ и конкретно землището на /населено място/ разполага с при-
родни и културно-исторически ресурси, включително карстови извори, естествени горски ландшафти 
и пасища, богато биоразнообразие, археологически и архитектурни обекти. Всички те представляват 
стабилна основа за развитие на екологичен и алтернативен туризъм, производство на екологично чисти 
храни, производство на мебели, образование и дейности на открито.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т. 2 от дневния ред се гласува предложение да се проведе гражданска подписка с предложение до 
общинския съвет и кмета на община /име на общината/ да предприемат всички необходими законови 
мерки за запазване на землището на /населено място/ като екологично чист район.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т. 3 от дневния ред бяха направени следните предложения за членове на Инициативен комитет, 
който да представлява Събранието пред официалните власти:

1. /Трите имена на предложения член на ИК/

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно 
гласуване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието. 
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2. /Трите имена на предложения член на ИК/

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

...

По т. 4 от дневния ред /трите имена/ предложи за председател на Инициативния комитет /трите име-
на/.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т. 5 от дневния ред /трите имена/ предложи образец на бланка за гражданска подписка. Бланката 
съдържа законово изискуемите атрибути – наименованието на общината, наименование на иници-
ативата, пореден номер в списъка за всяка бланка, име презиме и фамилия, постоянен или настоящ 
адрес, ЕГН, подпис и графа за забележка при придружител. Всяка страница на подписката е с уникален 
пореден номер. В бланката е посочено, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за 
гражданската инициатива.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т. 6 от дневния ред Председателят на ИК предложи подписката да се събира в пунктове на терито-
рията на /населено място/, които да бъдат съгласувани с кмета на общината. Подписката ще се събира в 
законно определения срок.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.
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По т. 7 от дневния ред /трите имена/ предложи да бъде открита разплащателна сметка за фондона-
биране, а средствата да бъдат използвани за покриване на разходи по изготвяне и реализиране на 
подписката и провеждане на информационна кампания. Сметката да се управлява от председателя на 
Инициативния комитет.

Предложението беше подложено на гласуване. 
Предложението беше одобено/прието ЕДИНОДУШНО/С КОНСЕНСУС или след проведеното явно гласу-
ване:  
“ЗА” гласуваха – /брой гласове/ (словом); 
“ПРОТИВ” – /брой гласове/ (словом); 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – /брой гласове/ (словом); 
Предложението за дневен ред беше прието.

По т. 8 от дневния ред, 

Поради изчерпване на дневния ред, в /час/, водещият на Събранието го закри.

Водещ на събранието:     Председател на ИК:
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Приложение 9.5. Списък на инициативен комитет  
за местна гражданска инициатива.

И Н И Ц И А Т И В Е Н   К О М И Т Е Т 
 

ИЗБРАН С РЕШЕНИЕ НА СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

/дата, час, място на провеждане, населено място/

За предложение до Общинския съвет и кмета на община /име на общината/ да предприемат всички необходими законови мерки

ЗА /изписва се предложението/обекта на гражданската инициатива/

№ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

Председател:

Член:

Член:

Член:

Член:

ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ АДРЕС ЕГН ЗА КОНТАКТПОДПИС

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

* личните данни няма да се използват за други цели, освен за местната гражданска инициатива.
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Приложение 9.6. Списък на участвалите в събрание  
за учредяване на местна гражданска инициатива

 
 

СПИСЪК НА УЧАСТВАЛИТЕ В СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА  
МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

във връзка с иницииране на гражданска подписка за /изписва се предложението/обекта на гражданската инициатива/ 
дата, час, място на провеждане на събранието и населено място

№ ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕГН ПОДПИСФАМИЛИЯ ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ 
АДРЕС

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

* личните данни няма да се използват за други цели, освен за местната гражданска инициатива
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Приложение 9.7. Бланка за събиране на подписи  
за местна гражданска инициатива

БЛАНКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОДПИСИ

За предложение до /Общинския съвет и/или кмет на община или друга институция/ да предприемат всички необходими законови мерки 
ЗА …………./изписва се конкретното предложение/…..…….

№ ИМЕ ПРЕЗИМЕ 
цялото презиме

ЕГН 
цялото по ЛК

ПОДПИС ЗАБЕЛЕЖКАФАМИЛИЯ ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ 
АДРЕС

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

* личните данни няма да се използват за други цели, освен за целите на гражданската инициатива. 
Изписват се пълните имена, без съкращения. Точен адрес. Цялото ЕГН от 10 цифри. 
Право на подпис имат жители на община (името на общината)  по постоянен адрес или настоящ адрес повече от шест месеца. 
В забележка се попълва, ако лицето е с придружител при подписването.
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Приложение 10.1 Жалба по реда на АПК
ЧРЕЗ 
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (ако се обжалва решение на МОСВ) 
ДО 
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
или 
ЧРЕЗ 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГРАД …………  
(ако се обжалва решение на РИОСВ) 
ДО 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД ………... 
(Забележка: жалбата се изпраща до административния орган, който е длъжен да препрати  
жалбата и цялата и преписка до съда)

ЖАЛБА

СРЕЩУ: решение № …., г. на МОСВ/РИОСВ …, с което е съгласуван инвестиционен проект/план за …,  
в. м. …, земл. на с. …, община …

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

 Уважаеми Госпожи и Господа съдии,

 Пример: 
 На основание чл. 145-146 от АПК обжалваме в срок Решение№ … на …, с което е съгласувано по 
реда на ЗООС/ЗБР  ИП/планът за изграждането/възстановяването/реконструкцията на …, или изсича-
нето на гората в имот …, местност ..., землище на с. …, община … и т.н., поради (цитират се съответните 
норми от чл. 146).

 Съществени нарушения на административно производствените правила

 Обжалваното решение е издадено, без да е извършена проверка на допустимостта на ИП/плана 
спрямо Плана за управление на …/заповедта за обявяване на … .

 Противоречие с материално-правните разпоредби

• На първо място считаме, че с доклада по ОВОС/ЕО/ОС не е оценено въздействието върху … 
(видове, местообитания, водни ресурси, човешко здраве и т.н.). 
• На второ място считаме, че не е извършена оценка на кумулативния ефект върху … (видове, 
местообитания, водни ресурси, човешко здраве и т.н.). във връзка с процедирането/ 
реализацията на други проекти/планове и програми в района на проекта/плана/програмата, 
което е нарушение на чл. 23, ал.2, т. 2-3. 
• На трето място, считаме че не са предоставени доказателства за липсата на отрицател-
но въздействие върху … .

Въз основа на горепосочените мотиви, се обръщаме към Вас с искаме да отмените Решение № …. На 
Министъра на околната среда/Директора на Регионалната .инспекция по околната среда и водите, 
като незаконосъобразно.

Дата: ………………………………………  Подпис: ………………………………………
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Приложение 10.2. Сигнал за нарушение  
по ЗУТ/ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ

ДО 
РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - ……… 
(при нарушения на ЗУТ)

и/или 
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГРАД  
…………(при нарушени на ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ)

и/или 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ………….. 
(при документални престъпления, или сериозни административни нарушения)

СИГНАЛ

Относно: нарушение на ЗУТ/ЗООС/ЗБР/ЗЗТ/ЗВ/др.във връзка с реализацията на инвестиционен проект 
(ИП)/план за изграждането/възстановяването/реконструкцията на …..……, в имот …..……, местност 
…..……, в земл. на с. …..……, община …..…

От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон за връзка ………………………………………………..……….  ел. поща: ……………………………….………………………………

 Уважаеми/а Госпожо / Господине,

 Пример:

 
 На основание чл. 107, ал.4 от АПК се обръщаме към Вас с искане да извършите проверка относно 
законосъобразността на:

- дейности по реализация на проект/план/програма за изграждане/възстановяване/реконструкция на 
…, в имот …, местност …, в земл. на с. …, община …, доколкото не е налична информационна табела 
за проекта. 
или 
- процедурата по издаването на разрешението за строеж/заповедта за одобрението на ПУП, докол-
кото са налице доказателства, че ИП не са съгласувани от МОСВ/РИОСВ по реда на ЗООС/ЗБР/ЗЗТ.

В подкрепа на нашите твърдения представяме следните доказателства:

- Копие от документи 
- Снимков/видео материал 
- др.

Моля да ме информирате за резултатите от Вашите проверки (вкл. чрез предоставяне на копия от про-
токоли и актове) и предприетите от Вас мерки срещу установените нарушения.

Дата: ………………………………………  Подпис: ………………………………………
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