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Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при 

формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.  
 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 

Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg 

Изх. № ЗЗ03-99/31.05.2021      До 

Министъра на околната среда и водите 

 

Относно: прилагане на  § 25 ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК 

 

Уважаеми Г-н Личев,  

В допълнение на писмо от инициативата "Зелени закони" с наш изх. № ЗЗ03-41(3)/25.05.2021  и Ваш вх. № 48-00-
385 от 25.05.2021, свързано с  проблемите в картирането на дюните в България, Ви представяме допълнително 
информация.  

Процедурите по ЗУЧК, при които РИОСВ се произнасят в процедури по ОВОС/ЕО/ОС дали в един имот има или не 
дюни, страдат от методологичен проблем - наличните картирания на дюните както за нуждите на МОСВ, така и за 
нуждите на АГКК са непълни. От проучване, изпратено Ви в предходното цитирано по-горе писмо, е видно, че и в 
двете основни бази данни има сериозни пропуски.  

С настоящето писмо се обръщаме към Вас с предложение за процедура по идентификация и попълване на 
пропуски в специализираните карти на дюните и Вашите карирания на територията на Р. България със задача да 
се идентифицират имотите, в които са налични дюни. Целта на тази задача не е определяне на граници на 
дюните, последното е компетенцията на АГКК. Целта е да се идентифицират напълно имотите, в които има 
дюни, и за които МОСВ/РИОСВ се произнасят  по реда на  § 25 ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК  и официализират чрез 
заповед на министъра на околната среда и водите.  

Предлагаме чрез следната примерна процедурата да се изработи списък на имотите, в които има дюни:  

1. Да се обединят в една обща карта: 
• Дюните включени от специализираните карти по ЗУЧК от страницата на АГКК 

https://www.cadastre.bg/specializirani-karti-i-registri  
• Дюните картирани за нуждите на Натура 2000 през периода 2011-2013 
• Информацията, предоставена от СИП с писмо с Ваш вх. № 48-00-385 от 25.05.2021 
2. Да се сформира, при съгласие на предложените членове, комисия от БАН с членове  проф. Ива 

Апостолова (ИБЕИ при БАН) доц. Десислава Сопотлиева (ИБЕИ при БАН) доц. Антоанета Петрова ( БГ при 



БАН), Чавдар Гусев (ИБЕИ при БАН) със задача да прегледат информацията по т.1 и да се произнесат за 
нейната пълнота и качество.  

3. При идентифицирани от комисията пропуски или неяснота на границите на дюните да се предвиди 
комисията или поне трима нейни представители с представител на местните РИОСВ да отидат на място на 
проверка .  

4. След приключване на работата по т.3 границите на дюните с подложка кадастрална карта или сателитна 
снимка да се принтират на хартиен носител и членовете на комисията да удостоверят с подписите си така 
констатираните данни. 

5. На базата на картата по т.4 експертите на МОСВ идентифицират имотите, в които попадат дюни по 
смисъла на § 25 ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК.   

6. Подготвя се процедура, по която може да се актуализират данните по т.5  
7. Процедурата се финализира със заповед на министъра на околната среда и водите, в която се посочва 

списъка по т.5 и процедурата по т.6 и същата се изпраща на РИОСВ Бургас и Варна и на АГКК по реда на 
§31 от ПЗР на ЗУЧК. Заповедта се публикува на страницата на МОСВ.  

За финансиране на така описаната и предложена процедура, при условие на незаложен бюджет за подобни 
действия, средства биха могли да се потърсят от ОПОС / техническа помощ/ . Продуктите от така описаната 
предложена процедура биха могли да се използват за възстановяване на мярката по изкупуване на природни 
местообитания и възстановителни дейности за тях по съществуващия ОПОС  или за планиране на новия ОПОС. 

 

Като разчитаме на среща с МОСВ и МРРБ, посветена на опазване на дюните, оставаме с уважение, 

 

С уважение:    

София    /Вера Стаевска/ 
31.05.2021   Председател на Управителния съвет 
    Сдружение за изследователски практики 
    Инициатива „Зелени закони“ 
    https://www.zelenizakoni.com  


