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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. www.activecitizensfund.bg 
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Относно: Обществено обсъждане на проект на Заповед за прием на заявления за подпомагане по мерките, 
финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и проект на Доклад от 
заместник-министър на земеделието, храните и горите относно частта за финансиране на мярка 10.1.4. 
Традиционна практика за сезонна паша за 2021 г. публикувано на  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА, 

Обръщаме се към Вас в продължение на наша кореспонденция с Ваш входящ № МЗХГ 62-583/14.12.2020 и по 
повод съобщение за обществено обсъждане на заповед за дати за прием по мерките на ПРСР за 2021 г., 
включително на на подмярка 10.1.4. Традиционна практика за сезонна паша, публикувано на страницата на МЗХГ 
на 01.02.2021г https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-
na-selskite-rayoni/  

Моля да бъде премахнато от проекта на заповедта подточка 1.3. от II т., която гласи, че през кампания 2021 по 
мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 се дава възможността за прием на заявление за плащане на 
изпълнение на текущи ангажименти или удължаване на приключили през 2020 г. ангажименти за дейността по 
направление 1.3. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм). 

Становището ни е продиктувано от факта, че удължаването на срока на действие на подмярка 10.1.4. 
Традиционна практика за сезонна паша след 2020 г. от ПРСР 2014-2020 г за 2021 г. и 2022 г. подлежи на 
процедура по Оценка за съвместимост, а оттам и на Екологична оценка, със следните мотиви: 

- Необходимостта от подлагането на оценка за съвместимост на удължаването на срока на действие на 
мярката, се налага от факта, че условията от Становище по екологична оценка №16-9/2014 на МОСВ на 
ПРСР 2014-2020 по направление 10.1.4 не са изпълнени за срокът на цялото действие на ПРСР 2014-2020 
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г., а именно “3.1. ДА включва и високопланински пасища, попадащи в границите на Природни паркове и 
защитени зони от мрежата Натура 2000 с утвърдени планове за управление, както и да не се прилага 
за коне. 3.2 С цел поддържане на благоприятното природозащитно състояние на природните 
местообитания в пасищата, дирекциите на Националните и природни паркове да имат право да 
променят нормите за натоварване на конкретни пасища, да преместват стадата на 
бенефициентите на други пасища или да преустановят пашата на дадена площ, без това да води до 
загуба на компенсаторни плащания и глоби за неизпълнен ангажимент за засегнатият 
бенефициент”. Неизпълнението на условията по екологичната оценка и оценката за съвместимост 
практически обезсмисля процедурите по директиви 2001/42/ЕО и 92/43/ЕИО и представлява 
нарушение на правото на ЕС. Предвиденият в член 4, параграф 3 на ДЕС принцип на лоялното 
сътрудничество изисква от държавите членки  да отстранят незаконосъобразните последици от всяко 
нарушение на правото на Съюза (вж. по-специално Решение от 16 декември 1960 г. по дело Humblet/Etat 
belge, 6/60, Recueil, стр. 1125, 1146, както и Решение от 19 ноември 1991 г. по дело Francovich и др., C‑6/90 
и C‑9/90, Recueil, стр. I‑5357, точка 36). Такова задължение носи в рамките на правомощията си всеки 
орган на съответната държава членка (Решение от 12 юни 1990 г. по дело Германия/Комисия, C‑8/88, 
Recueil, стр. I‑2321, точка 13, както и Решение по дело Wells,  C‑201/02, точка 64). 

- До момента няма извършена нито една оценка по процедурата на чл. 31 на ЗБР, за което и да е 
разрешение за пашуване в националните паркове или годишен план за пашата в тях, независимо от 
това, че подобни дейности представляват “проект” по смисъла на Директива 92/43/ЕИО и подлежат на 
оценка за съвместимост, което е видно от решението на Съда на ЕС от 7.11.2018 г. по съединени дела C 
293/17 и C 294/171 „1. Член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна трябва да се тълкува в смисъл, че 
дейностите по паша на добитък и по разпръскване на тор в близост до територии от „Натура 2000“ 
могат да бъдат квалифицирани като „проект“ по смисъла на тази разпоредба дори когато тези 
дейности, доколкото не съставляват физическа намеса в естествената околна среда, не представляват 
„проект“ по смисъла на член 1, параграф 2, буква а) от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда“.  Това решение показва, че плановете за паша и мерките, които ги 
подпомагат се счита за проект по смисъла на Директива 92/43/ЕИО , а от тук, че подлежат на процедура 
по чл.31 на Закон за биологичното разнообразие (ЗБР).  

Подробно описаните ни мотиви може да видите и в писмо с Ваш вх. № МЗХГ 62-583/14.12.2020, на което до 
момента нямаме отговор от Ваша страна. 
 
  

С УВАЖЕНИЕ,   
   д-р Вера Стаевска  
   Ръководител проект „Зелени закони“  http://www.zelenizakoni.com/   
   Председател на УС на Сдружение за изследователски практики 

 
1 https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/7e80f2bf-17da-11e9-8d04-01aa75ed71a1  


