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ДО  

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ИСКАНЕ  

ОТ ……..  

 

За установяване на противоконституционност и несъответствие с правото на Европейския съюз 

и с норми на международни договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. Държавен вестник, бр. 

42/07.06.2022 г.)  

На основание чл. 120, ал. 2, чл. 150…… и чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията на Република 

България се обръщаме към Вас с искане да обявите за противоконституционни и за несъответстващи на 

правото на Европейския съюз и с норми на международни договори, по които България е страна, 

разпоредбите на чл. 88, ал. 4, чл. 93, ал. 10 и чл. 99, ал. 9 от  Закона за опазване на околната среда (обн. 

Държавен вестник, бр. 42/07.06.2022 г.), (§8, т.3, §9, т.1 и §13, т.2 от Закон за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда (обн. Държавен вестник, бр. 42/07.06.2022 г.).  

Съгласно оспорената чл. 88, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) решенията на 

първоинстанционните съдилища по жалби срещу становища по екологични оценки или решения относно 

обекти, които с акт на Министерския съвет са определени като обекти с национално значение и са обекти 

със стратегическа важност, подадени до 01.07.2024 г., не подлежат на касационно обжалване. Чл. 93, ал.10 



 

 

и чл. 99, ал.9 ЗООС предвиждат аналогично ограничение на обжалваемостта по отношение на решенията 

по необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.   

1. Разпоредбите на §8, т.3, §9, т.1 и §13 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за опазване на околната среда, № 47-102-01-3, са предложени за първи път, гласувани и приети на 

заседание на Народното събрание на 26.05.2022 г.1 по време на второто гласуване на законопроекта за 

изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Писмени мотиви на предложението за 

изменение на разпоредбите така, както са приети, няма. Аргументите са изложени устно от 

парламентарната трибуна и те са следните: „връщането на двуинстанционното производство за ОВОС 

е изключително важно за правовата държава в България, в същото време обаче не е добре да спираме 

стратегически важни за държавата проекти в рамките на следващите няколко години“ (изказване на 

Владислав Панев от първо четене на законопроекта). Само по себе си това твърдение е противоречиво, 

а  аргументите -  самоизключващи се. Няма как едновременно правовата държава да е от изключителна 

важност, но въвеждането на гаранции за прилагане на законите да може да изчака няколко години, за да 

се осъществят важни за държавата проекти. Това създава съмнение за наличие и осигуряване на 

възможност за осъществяване на корупционни практики. До такъв извод води липсата на мотиви за 

предложеното изменение (както при установяване на необжалваемостта на изследваните актове, така и 

при вземане на решението за отлагане на възстановяването на касационното производство). Макар и 

многословни, изказванията на народните представители в пленарната зала не съдържат обосноваване на 

надделяващ обществен интерес, който да надделява над конституционните права на гражданите за 

здравословна околна среда и право на ефективна съдебна защита.  

Съгласно диспозитива на Решение на Конституционния съд № 14 от 04.11.2014 г. по 

конституционно дело № 12/2014 г. (обнародвано в ДВ, бр. 95 от 18.11.2014 г.): „Разпоредбата на чл. 120, 

ал. 2 от Конституцията на Република България дава правото на законодателя по изключение при 

спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните за страната международни 

стандарти за достъп до съдебна защита, със закон да предвиди необжалваемост пред съд на изрично 

посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите 

конституционния ред или на други особено важни обществени интереси като осигуряването на 

отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната 

външна политика.“  

 
1https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10661  
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Част от мотивите на съда са следните: „В предходната си практика КС ясно е дефинирал 

същината на свързания с разглеждания тълкувателен въпрос проблем, а именно – търсене на отговор 

на въпроса каква е конституционната мяра на изключението по чл. 120, ал. 2 от Конституцията, в 

частност – дали законодателят може произволно да установява необжалваемост пред съд на 

определен от него кръг от административни актове или преценката му е ограничена от критерии, 

които без да са изрично посочени, произтичат от духа и основните принципи на Конституцията. 

Няма основание да се отстъпи от позицията, че когато се стеснява достъпът до съдебна 

защита по отношение на определени административни актове законодателната целесъобразност 

е лимитирана в смисъл, че необжалваемостта не може да засяга реализацията на основните права 

и свободи на гражданина, освен ако се налага за защитата на висши конституционни ценности, 

свързани с особено важни интереси на обществото (вж. Решение на КС № 5/1997 г. по к.д. № 25/1996 

г.; Решение на КС № 1/2012 г. по к.д. № 10/2011 г. и пр.). Например, с оглед на опазването и защитата 

на националната сигурност би било оправдано ограничаването на обжалването пред съд на 

административни актове, които имат непосредствено отражение върху отбранителната способност 

или отношенията на страната с други държави. 

Същевременно не може да бъде възприета тезата, че със закон може да се предвиди отклонение 

от принципа за обжалваемост само по отношение на административни актове, които по своето 

съдържание и последици не засягат основните права на гражданите. Както е посочено по-горе, 

приложими са произтичащите от основния закон общи положения, въз основа на които е допустимо 

съразмерно и разумно ограничаване на различните по вид права, включително и основните.“ 

От аргументите на съда може да се направи извод, че ограничаване на обжалваемостта на 

решенията на първоинстанционния съд по жалби, подадени до 1 юли 2024 г., срещу становища и решения 



 

 

относно необходимостта от извършване на екологична оценка, респективно оценка на въздействието на 

околната среда, е противоконституционно. Противоконституционността се изразява в това, че не е налице 

основание, което да налага стесняването на достъпа до съдебна защита по отношение на 

административните актове, в същото време необжалваемостта засяга реализацията на основните права на 

гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и 

нормативи (чл. 55 от КРБ). Правото на законодателя по изключение да предвиди необжалваемост пред 

съд е строго ограничено поради наличието на необходимост от защитата на особено важни обществени 

интереси. 

Като аргументи в полза на противоконституционността на спорните разпоредби, съответно 

необходимостта от втора инстанция с цел осъществяване на правото на независимо и справедливо 

правосъдие са следните мотиви на Конституционния съд от горецитираното решение: “Проблемът, 

който стои пред законодателната власт, а и пред КС като орган за конституционен контрол, е в кои 

случаи и при какви условия правото на достъп до независим и справедлив съд, създаден съобразно закона, 

може да бъде ограничено. Конституцията прогласява неотменимостта на основните права, но 

същевременно не допуска злоупотребата с тях, както и упражняването им, ако то накърнява правата 

и законните интереси на другите (чл. 57, ал. 1 и 2)... Понякога обаче процесуалните отношения между 

гражданина и администрацията не водят до дължимия правовъзстановителен ефект. Затова пътят 

към независимия и справедлив съд трябва да е открит. В условията на състезателност и публичност 

съдилищата осигуряват разкриването на истината и точното прилагане на закона. Само в съдебния 

процес засегнатото лице се изправя като равнопоставено на нарушителите. Това намира израз в 

прогласения в чл. 121, ал. 2 от Конституцията принцип на равенство на страните в състезателното 

съдебно производство, което се развива между него и съответната администрация по повод на 

искането за защита на засегнатите права и интереси. Без осигуряването на достъп до съда правото 

на защита може да се окаже лишено от съдържание пожелание. 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 счита за принцип на правовата държава, като това положение е 

утвърдено трайно в практиката на КС... „Логичният извод е, че достъпът до съда като самостоятелно 

основно право може да бъде стеснен само когато накърнява висш, признат от Конституцията публичен 

интерес“. 

В конкретния случай не е налице накърнен висш, признат от Конституцията публичен интерес, 

който да обоснове стесняването на достъп до съдебна защита. Ограничаване правото на достъп до 

правосъдие неограничено или срочно е обосновано от депутатите с необходимостта от ускорена 

реализация на големи инфраструктурни обекти, която да е за сметка на законосъобразността и 
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правилността на становището за екологична оценка и оценка за въздействие на околната среда. Това в 

никакъв случай не представлява основание за стесняване на достъпа до съдебна защита, не е достойно за 

защита право или обществен интерес, който да наложи ограничаване на основните права на гражданите 

– достъп до правосъдие и достъп до здравословна и благоприятна околна среда. Точно обратното, сочи за 

накърняване на права и създаване на неравнопоставеност. Несъпоставими като тежест са основните права: 

здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи, достъпа 

до правосъдие и обжалваемостта на административните актове, пред намаляване срока за осъществяване 

на „стратегически важни за държавата проекти“ в полза на първите. При съпоставяне на интересите на 

гражданите и обществото като цяло трябва да бъде взет предвид и същественият риск за нанасяне на 

непоправими вреди върху околната среда (разрушаване на естествени местообитания на видовете, 

намаляване на биологичното разнообразие в района, замърсяване и разрушаване на екосистемите и т.н.), 

които могат да бъдат нанесени от прибързаното изпълнение на големи инфраструктурни проекти. Вредите 

върху околната среда трудно могат да бъдат остойностени, тъй като от една страна те не са само 

материални, а от друга – проявлението им може да оказва негативно въздействия за много бъдещи 

поколения.  

В допълнение на изложеното, втората инстанция по същината си не съставлява второ проверяване 

на същите факти, които вече са проверени от първата инстанция. В административното производство тя 

се явява касационна. Касационното производство има за цел да унифицира приложението на правото. В 

него се прави проверка дали законът се прилага правилно и по един и същ начин по отношение на всички. 

Премахването на касационно производство върху контрола по въздействие на проекти, планове и 

програми върху околната среда, създава риск от застрашаване на основното конституционно право на 

гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и 

нормативи (чл. 55 от КРБ).  



 

 

На следващо място, правото на гражданите на здравословна и благоприятна среда се застрашава, 

доколкото решение за това кои проекти отговарят на дефиницията „голям инфраструктурен проект“ е в 

правомощията на Министерския съвет. Настоящата уредба предвижда едноинстанционност на съдебната 

проверка на актовете, приемани в процедурите по Екологична оценка и оценка на въздействието върху 

околната среда, за тези обекти, с което се създава риск от разнородна съдебна практика, неподлежаща на 

касационно производство във връзка с публични отношения от висок обществен интерес.  

Самият аргумент, че с двуинстанционността се спира и забавя производството, не само че не 

обосновава достойни за защита права, но е и невярен. В сравнителен план административният процес в 

България е бърз. Касационните производства по дела с предмет обжалване на ОВОС, преди да бъдат 

отменени през 2017 г., се развиват в рамките на шест месеца. За сравнение проектите, по отношение на 

които се извършва ОВОС, се реализират за многократно по-дълги периоди, а техните евентуални 

последствия върху природната среда биха могли да бъдат необратими.  

2. Оспорените разпоредби по същество противоречат на чл. 9, § 4 от Конвенция за достъпа до 

информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие 

по въпроси на околната среда - Орхуската конвенция (ратифицирана със закон, приет от Народното 

събрание на 02.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 33/23.04.2004 г., в сила от 16.03.2004 г.). Съгласно посочената 

разпоредба на Орхуската конвенция договарящите страни по конвенцията следва да осигурят на 

заинтересованите лица право на „адекватни и ефективни средства за правна защита“.  

Считаме, че първоначалната цялостна отмяна на касационното производство по дела за 

обжалване на описаните по-горе категории екологични оценки и оценки на въздействието върху околната 

среда, както и предвиждането на отлагателен срок за възстановяването на това касационно производство 

чрез приемане на оспорените в настоящото искане законови разпоредби е нарушение на изискването за 

адекватни и ефективни средства за правна защита по въпросите на околната среда.  

С прилагането на едноинстанционното съдебно производство, особено по дела със значителен 

обществен интерес, законодателят не е осигурил възможност за пълноценно упражняване на правото на 

достъп до правосъдие по въпросите на околната среда. Не се санира този порок и от обстоятелството, че 

оспорените разпоредби предвиждат отлагателен срок, след който (освен ако законът не бъде отново 

изменен) касационното производство по чл. 83, чл.88 и чл. 99 от Закона за опазване на околната среда, ще 

бъде възстановено.  

В Решение 5 от 19.04.2019 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 12/2018 г. 

Конституционният съд обявява за противоконституционна и несъответстваща на международни 
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договори, по които България е страна 111 ПЗРЗИДАПК, с който в Закона за опазване на околната среда 

(обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., редакция - ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.) в  чл. 99 се създава ал. 12, с която 

е била предвидена пропорционална такса за производствата по обжалване на решения по оценки за 

въздействието върху околната среда. Наред с други, мотивите на Конституционния съд са, че: „Правото 

на гражданите да живеят в околна среда, която да отговаря на изискванията на чл. 55 от Основния 

закон, както и да изпълняват задълженията си индивидуално или съвместно да опазват и подобряват 

околната среда в полза на сегашните и бъдещи поколения, законодателно е обезпечено с най-висшата 

форма на защита – съдебната. Чрез правото да се обжалват решенията по ОВОС (чл. 99, ал.6 ЗООС) 

законът гарантира на заинтересуваните субекти достъп до правосъдие по въпросите на околната 

среда. Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането 

на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда  поставя изискването достъпът до 

съдебните механизми да бъде ефективен, така че законните интереси на заинтересуваните 

субекти да са защитени и законът да се прилага“. С посочените мотиви Конституционният съд приема, 

че прекалено високите такси биха възпрепятствали заинтересуваната общественост да се възползва от 

правото си на обжалване на решенията по ОВОС, поради което не съответства на изискванията на 

Орхуската конвенция. Предвид даденото от Конституционния съд тълкуване на нормата, съдържаща се в 

чл. 120, ал. 2 от КРБ с Решение на КС № 14/04.11.2014 г. по к. дело № 12/2014 г., че ограничаване на 

обжалваемостта пред съд е възможна по изключение при защита на обществени отношения от най-висш 

ранг – конституционния ред, сигурността и отбраната и външната политика на държавата, следва да се 

приеме на още по-силно основание, че премахване на възможността за касационно обжалване не 

съответства на изискванията за ефективна и справедлива съдебна защита на правата на заинтересованите 

лица.  



 

 

Съгласно Имплементационните насоки за Орхуската конвенция 2 разпоредбата на чл. 9 относно 

достъпа до правосъдие се прилага за „всички въпроси, свързани с екологичното право“.  

3. Считаме, че при изследване на съответствието на оспорените разпоредби и уредбата на 

съдебното производство по екологични въпроси, ефективността на предоставената съдебна защита следва 

да бъде изследвана и в контекста на цялостната уредба на административното производство в страната. 

Като принципно положение чл. 10, ал. 2 от Закона за съдебната власт постановява, че съдебното 

производството по административни дела е двуинстанционно. В същия смисъл е и чл. 131 от 

Административно-процесуалния кодекс. С тези разпоредби българският законодател е уредил 

обичайното, типично развитие на съдебното производство по административни дела, така че съдебната 

власт да осъществи възложените ѝ с Конституцията задължения да защитава правата и законните 

интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117). Предвид това следва да бъде прието, 

че за постигане на тези цели, както и за постигане на справедливо съдебно производство законодателят е 

предвидил административните дела да бъдат разглеждани от две инстанции и само по изключение тази 

двуинстанционност да бъде ограничена, когато важни обществени интереси позволяват това.  

В настоящия случай възстановяването на касационното производство по дела, свързани с 

решенията по Екологична оценка и Оценка на въздействието върху околната среда не е отложено, поради 

важни причини, свързани с опазването на обществения интерес. Видно от стенограмата от второто четене 

на законопроекта, с някои малки изключения, народните представители не подкрепят възстановяването 

на касационното производство по тези дела. Като аргумент е посочена необходимостта от завършване на 

инфраструктурни проекти, без обаче да са налице конкретни обстоятелства, с които депутатите 

обосновават защо тези инфраструктурни проекти са поставени  над конституционално уредената закрила 

на околната среда, нито на база какви анализи се прави изводът, че в действителност би могло да има 

забавяне. Не са направени никакви действителни дискусии и не са наведени аргументи, които да обяснят 

кой е общественият интерес, който обосновава изключението от двуинстанционното съдебно 

производство. Единствените изказвания, които правят какъвто и да е анализ в тази връзка, са всъщност в 

подкрепа на възстановяване на двуинстанционния контрол (изказване на К. Зарков и на А. Дунчев). Така 

в Решение на Конституционния съд № 18/14.11.1997 г., постановено по дело 12/1997 г., съдът приема, че 

правото на законодателят да изключва определени административни актове от съдебен контрол е 

ограничено, като постановява: „При упражняването на това свое право Народното събрание е длъжно 

да се съобразява с основните конституционни принципи на правовата държава и защитата на 

 
2 Орхуската конвенция: Ръководство за прилагане, второ издание (2014) - 
https://unece.org/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf  
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основните човешки права.“ Аналогични мотиви са предвидени и в Решение № 6/16.06.2020 г. по 

конституционно дело 10/2019 г., където съдът приема: „Изключение от законова норма може да бъде 

уредено от Народното събрание само когато са налице достатъчно сериозни основания и основателни 

причини (Решение № 18 от 1997 г. по к. д. № 12 от 1997 г.) и като се подчини на ограничителни условия, 

особено когато става дума за конституционно защитена национална ценност, каквато (по смисъла на 

чл. 15 от Конституцията) е околната среда – пясъчните дюни са част от нея и се ползват с особена 

защита (по смисъла на ЗУЧК).“  

В настоящия случай отложеното възстановяване е обосновано единствено с многократното 

повторение от народните представители на твърдение за предполагаемата забава, която касационното 

производство по тези дела ще причини на важни инфраструктурни проекти. Предвид това считаме, че 

народните представители не са обосновали по какъв начин дори и при липса на касационно производство 

по изследваните производства ще бъде спазен принципът на справедлив съдебен процес. Не е обосновано 

също така защо приоритет се дава на едно обществено благо (добра инфраструктурна обезпеченост на 

държавата) над друго (здравословна околна среда), как е изследван балансът между двете и как ще се 

гарантира предотвратяването на злоупотреби.  

Тук следва да бъде посочено приетото от Съда на Европейския съюз по дело С-240/093 по повод 

чл. 9, §3 от Орхуската конвенция. На първо място Съдът приема, че след като е подписана от Общността 

съгласно Решение на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност 

на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и 

достъп до правосъдие по екологични въпроси (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз 

бр. L124/17.05.2005 г.), Орхуската е конвенция е станала част от правния ред на Европейския съюз. 

 
3 Дело С-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK срещу Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,  



 

 

Предвид това Съдът приема: „На това основание, както следва от постоянната съдебна практика, 

процесуалните правила относно съдебните производства, предназначени да гарантират защитата на 

правата, които страните в процеса черпят от правото на Съюза, не трябва да бъдат по-

неблагоприятни от тези, които уреждат подобни вътрешноправни съдебни производства (принцип на 

равностойност) и не трябва да правят практически невъзможно или изключително трудно 

упражняването на правата, предоставени от правния ред на Съюза (принцип на ефективност) (вж. 

Решение по дело Impact, посочено по-горе, точка 46 и цитираната съдебна практика).“ 

С отлагането на възстановяването на касационното производство по екологични дела, 

българският законодател е нарушил посочените принципи на Орхуската конвенция, която понастоящем 

е част от правото на Европейския съюз, тъй като за производства по определени екологични въпроси, 

които попадат в компетентността на правото на Европейския съюз, законодателят е предвидил по-

неблагоприятни процесуални правила, отколкото за други и то без това да е продиктувано от защита на 

други, надделяващи обществени интереси.  

4. Освен това, оспорените разпоредби с международни договори, по които Република България е 

страна, се намират в разрез и с първичното право на Европейския съюз. В тази връзка молим да бъдат 

разгледани аргументите изложени от Веселин Паскалев в представеното от него становище по въпроса, а 

именно:  

„първичното право на Европейския съюз има приоритет пред всички източници на национално 

право (делото Зиментал от 1977 г. на Съда на ЕС в Люксембург). Чл. 3 (3) от Договора за Европейски 

Съюз (ДЕС) изисква „високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“. 

Същото изискване е повторено в специалните разпоредби на чл. 114 и чл. 191 от Договора за 

Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). Това е основен принцип, в светлината на който следва 

да се тълкуват всички останали нормативни актове, включително и проектите за изменения на такива, 

съгласно практиката на СЕС. С други думи, отправната точка е зададена от договорите на ЕС, и тя 

е висока степен на защита на околната среда или повишаване степента на защита. Съответно, 

всяко изменение на съществуващото право (било то правото на Съюза или на държавите членки), което 

допринася за повишаване на степента на защита на околната среда, е стъпка напред по смисъла на чл. 

3 (3) ДЕС, и всяка стъпка за ограничавене на възможностите за такава защита е стъпка назад. Такава 

позиция застъпва СЕС в своите решения по всички екологични дела. Националният законодател има 

възможността да реши кога и какви стъпки да предприеме в тази посока, но всеки негов акт, с който 

се намалява установена вече защита влиза в директно противоречие с Договорите… 
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Когато даден инвестиционен проект има висока обществена значимост, и засяга широк кръг 

обществени интереси – както екологични, така и социални, икономически, културни и др. – той следва 

да бъде обсъден с по-широко, а не при ограничено гражданско участие. Съответно гражданите трябва 

да имат повече, а не по-малко възможности за установяване на пороци при вземането на решение, а 

проверката извършвана от съда трябва да бъде по-интензивна (по широк съдебен състав, повече 

инстанции и пр.).“4 

 

5. Не на последно  място считаме, че оспорените разпоредби Закона за опазване на околната среда 

по същество противоречат също така и на чл. 13 във връзка с чл. 6 от Европейската конвенция за правата 

на човека (ЕКПЧ). Тъй като по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията разпоредбите на ЕКПЧ съставляват 

част от вътрешното право и са приложими с предимство пред нормите на вътрешното законодателство, 

които им противоречат (вж. също и Решение № 10/ 28.09.2010 г. по конституционно дело № 10 от 2010), 

смятаме, че Конституционния съд трябва да се произнесе по въпроса за несъвместимостта на оспорените 

разпоредби с международноправните задължения на Република България по ЕКПЧ. 

Посочените чл. 13 и чл. 6 от ЕКПЧ закрепват съответно правото на ефективни правни средства 

за защита в светлината на правото на справедлив съдебен процес. В практиката си Европейския съд по 

правата на човека (ЕСПЧ) е приел, че средство за правна защита няма как да бъде ефективно, ако не е 

достъпно за адресатите на правото (Petkov and Others v. Bulgaria, 2009, § 82). ЕСПЧ също така  

неколкократно дава тълкуване чл. 13 ЕКПЧ, според което едно-единствено окончателно съдебно 

 
4Становище на Веселин Паскалев, доктор по Конституционно право, преподавател в университета Брюнел, Лондон до 

Комисията по околна среда на 47-мото Народно събрание., публикувано на уебсайта  http://ecopravo.blogspot.com/2022/03/blog-
post.html  



 

 

решение, колкото и да е изчерпателно в мотивите си – особено ако е издадено на първа инстанция – не е 

достатъчно, за да е налице ефективно средство за защита (вж. Sürmeli v. Germany [GC], 2006, § 113; 

Abramiuc v. Romania, 2009, § 128). 

Липсата на касационно производство по дела за обжалване на екологични оценки и оценки на 

въздействието върху околната среда нарушава правата на гражданите и организациите, гарантирани от 

посочените членове на ЕКПЧ, тъй като не им позволява пълноценното упражняване на правото на достъп 

до правосъдие по въпросите на околната среда. Едноинстанционната система по този тип дела ефективно 

представлява пречка пред достъпа до правосъдие, както и невъзможност на гражданите и организациите 

да защитят интересите и правата си, гарантирани от Конституцията и от ЕКПЧ. Получаването на 

окончателно решение пред съда на първа инстанция поставя под въпрос честността и прозрачността на 

цялостното производство по дела, свързани с екологична оценка и ОВОС. В допълнение, липсата на втора 

инстанция представлява стъпка назад за България във връзка със спазването на правата на човека, особено 

в ситуации, в които правата и благоденствието на българските граждани могат да бъдат поставени в 

опасност от неефективен контрол по опазване на околната среда.  

Това нарушение на правата на българските граждани не се санира и от приетия отлагателен срок 

за възстановяването на касационното производство по чл. 88, чл. 93 и чл. 99 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). Напротив, този отлагателен срок по същия начин е несъвместим с правата на 

гражданите за достъп до правосъдие във връзка с всички проекти, които ще получат екологична оценка и 

оценка за въздействието върху околната среда преди 1 юли 2024 г. Приемането на отлагателния срок 

ефективно предразполага към злоупотреба с правилото за обжалване на екологични оценки и оценки на 

въздействието върху околната среда преди връщането на касационното производство, особено предвид 

липсата на дефиниция на използвания в ЗООС термин “обекти с национално значение”. Гражданите и 

организациите, обаче няма да имат възможност да се защитят от такъв вид “злоупотреба” за всички 

проекти, за които ще бъдат издадени екологични оценки и оценки за въздействие върху околната среда 

преди 1 юли 2024 и за които ще има възможност единствено за едноинстанционно обжалване. Това 

средство за защита е недостатъчно, за да се гарантират правата на българските граждани и възможността 

им да ги защитят в рамките на ефективен и справедлив съдебен процес. Така на практика българските 

граждани ще бъдат принудени да живеят с последиците от екологични оценки и оценки за въздействие 

върху околната среда, които не са имали възможността да оспорят ефективно.  

На базата на гореизложените аргументи искаме от Конституционния съд да приеме, че §8, т.3, §9, 

т.1 и §13, т.2 от Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. Държавен 
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вестник, бр. 42/07.06.2022 г.) противоречат на международноправните задължения, поети от Република 

България, в частност тези по ЕКПЧ.  

 

Предвид гореизложеното, молим да установите противоконституционност и несъответствие с 

правото на Европейския съюз и с норми на международни договори, по които Република България е 

страна на чл. 88, ал. 4, чл. 93, ал. 10 и чл. 99, ал. 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда (обн. Държавен вестник, бр. 42/07.06.2022 г.)  
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