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Директивите  за  птиците  и  за  местообитанията  представляват  най-перспективната  и  успешна
политика  за  опазване  на  природата  в  света,  като  в  същото  време  осигуряват  достатъчно
гъвкавост  за  устойчиво  икономическо  развитие.   Оценката  на  Европейската  комисия  за
състоянието на природата и наскоро публикуваното проучване за напредъка по Директивата за
птиците  показаха,  че  там  където  директивите  се  прилагат  изцяло,  са  постигнати  конкретни
успехи  в  опазването  на  природата.  Научните  доказателства  показват,  че  природозащитните
директиви  на  ЕС  са  ефективни,  когато  са  приложени  изцяло,  като  представят  доказуеми
природозащитни успехи и допринасят за устойчивото развитие и благосъстоянието на хората.
Доказателствата  сочат,  че  тези  директиви  са  подходящи  за  постигане  на  поставените  цели
(Приложение към текста). 

Евентуалната  промяна  на  Директивите  за  птиците  и  местообитанията  не  се  подкрепя  от
общественото мнение в цяла Европа и на този етап на развитие на ЕС със сигурност би довела
до  тяхното  отслабване.  Това  ще  навреди  на  опазването  на  природата,  ще  възпрепятства
постигането на европейските и световните цели за опазване на биоразнообразието, ще утежни
националните администрации и ще създаде години на правна несигурност за малките и големи
инвеститори.

Европейската комисия започна, като част от по-задълбочена оценка на директивите за птиците и
местообитанията, проверка на обществено допитване, което приключи на 26 юли 2015 г. Повече
от  половин  милион  души  са  отговорили  на  допитването,  което  го  прави  най-мащабното
обществено обсъждане на ЕС към днешна дата. По-голямата част от анкетираните - 520 325 през
нашата кампания „Природата в опасност” - призоваха Комисията и министерствата да спасят
природата  чрез  запазване  и  ефективно  прилагане  на  директивите  за  птиците  и  за
местообитанията.  Близо  10000  българи  в  рамките  на  тази  кампания  също  подкрепиха
запазването и пълното прилагане на директивите. Тази безпрецедентна реакция показва колко
много  европейски граждани  държат  Европейският  съюз  да  продължи  да  поддържа водещи
световни стандарти за опазване на природата.

Българските граждани са сред най-информираните европейци по темата НАТУРА 2000, а тяхната
загриженост за природата е над средноевропейската.  Над 2/3 от сънародниците ни смятат, че
законите  трябва  да  се  спазват  по-стриктно  и  ефективно1.   Тази  огромна  подкрепа  за  без
алтернативното опазване на природата, задължава МОСВ да увеличава усилията за пълното им
прилагане.  

Ние очакваме нашето министерство да заеме ясна и категорична позиция в полза на опазването
на природата, която да утвърждава положителния образ на страната ни и да гарантира защитата

1  http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2091



на обществения интерес.  Призоваваме министъра да се застъпи за запазването на Директивата
за птиците и Директивата за местообитанията, и чрез тях да гарантира, че целта на ЕС за спиране
на загубата на биоразнообразие до 2020 г. ще бъде достигната, като насочи усилията си към:

1. Гарантиране, че законодателството на ЕС в областта на природата се прилага пълноценно
и ефективно в нашата страна,

2. Подобряване на секторните политики на ЕС, така че да не водят до загуба на биологично
разнообразие, например Общата селскостопанска политика,

3. Увеличаване на инвестициите в нашият природен капитал, използвайки европейските и
национални фондове,

4. Осигуряване на ефективна прозрачност и обществено участие.

България  има  равноправен  глас  в  европейските  институции  и  ние  очакваме  той  да  изрази
аргументирана  позиция  в  защита  на  двете  директиви,  така  че  ЕС  да  запази  водещите  си
стандарти за природозащита.  Такава българска позиция е не просто очаквана от обществото и
нашите организации. Тя е и единствено логичната, ако страната ни желае да се нареди сред
прогресивните държави, чийто министри вече защитиха директивите водени от разбирането, че
опазването на природата е наш дълг от по-висш порядък и единствен шанс за запазване на
конкурентните предимства на ЕС и подобряването на качеството на живот.  
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