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До Върховен административен съд 

Чрез Министерство на околната среда и водите 

 

Изх № ЗЗ03-05/15.11.2019 

ЖАЛБА 

 

От 

Сдружение за изследователски практики 

Представлявано от Председателя на УС Вера Павлова Стаевска. 

БУЛСТАТ 131054794, вписано в регистъра на ЮЛНЦ с 009/20.10.2014 и регистирано в СГС с ф.д. 1976/2003 

Адрес 1303 София, Зона Б-5, бл. 11, ап. 91 

 

Срещу: Заповед № РД-782 от 24 ноември 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, публикувана в 
Неофициален раздел бр.1 от 2018г на ДВ 

 Уважаеми Госпожи и Господа Върховни съдии, 

На основание чл. 179 и последващи от АПК, оспорвам ЗАПОВЕД № РД-782 от 24 ноември 2017 г. на Министъра на 
околната среда и водите с която се намалява площта на Природен парк „Витоша“ 
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I. Срок за обжалване. 

Обжалваната заповед е обнародвана в Държавен вестник на 2 януари 2018 г. В срока за обжалване Министърът 
на околната среда и водите издава решение № 5 от 15.01.2018 г. на министъра на околната среда и водите, с 
което министърът е оттеглил своя заповед № РД-782/ 24.11.2017 г. на основание чл. 156, ал.1 АПК . Последното 
решение е отменено  като незаконосъобразно с  Решение на тричленен състав на ВАС № 5045/04.04.2019 по дело 
№ 4760/2018, което е потвърдено и от петчленен състав на ВАС с решение № 14432/ 29.10.2019 по дело № 
8098/2019. Оспорваме административния  акт  в сроковете определени от АПК. 

 

II. Правен интерес. 

 

Сдружение за изследователски практики е сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Основни 
наши цели са развитието на интердисциплинарна изследователска практика по отношение на социалните 
проблеми и екологичните проблеми, подпомагане на прозрачността на разработването на политики и участието 
на всички заинтересовани страни; 

Правният ни интерес произтича от разпоредбите на Конвенцията за достъп до информация, участието на 
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда 
(Орхуска конвенция), ратифицирана от България със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. и 
влязла в сила за България от 16 март 2004 г. 

 

 III. Мотиви за обжалване. 

Съществено нарушение на административнопроизводствените правила; 
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Ние споделяме мотивите на тричленния състав на съда, посочени в решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по адм.д.. 
№ 8972/2014 Г., VІІ отд. на ВАС, потвърдени и от решение на петчленен състав № 4144 от 04.04.2017 Г. по адм.д.  
№ 12973/2016 г., че заповедта по чл. 39, ал. 1 ЗЗТ на министъра на околната среда и водите, с която се обявява 
една защитена територия по смисъла на чл. 5 ЗЗТ, в частност природен парк, а следователно и на заповедта по 
чл. 42, ал. 5 ЗЗТ, са подзаконови нормативни  актове. 

В този смисъл оспорваната Заповед № РД-782 от 24 ноември 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, с 
която се намалява площта на Природен парк „Витоша“, е трябвало да подлежи на всички правила за провеждане 
на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, включително определените в чл.26 ал.2 от 
Закона за нормативните актове действия за публикуването на проекта на заповедта на интернет страницата на 
МОСВ и на Портала за обществени консултации заедно с мотивите, доклада и предварителната оценка на 
въздействието. Доколкото това не е извършено от Министъра на околната среда и водите и по този начин 
заинтересованите граждани и юридически лица, включително и нашето, са били лишени от възможността юь 
участие в процеса на приемане на заповедта, считаме, че това е съществено нарушение на 
административнопроизводствените правила съгласно чл. 168 ал.4 от АПК  и на основание чл.168 ал.5 във връзка с 
чл.196 на АПК , оспорваният акт трябва да бъде отменен. 

Считаме, че Заповед № РД-782 от 24 ноември 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, с която се 
намалява площта на Природен парк „Витоша“, е : 

- „план или програма“ по смисъла на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 
юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, 
респективно по глава Шеста от Закона за опазване на околната среда. 

- „Планове или проекти“ по смисъла на чл.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 и чл.31 на Закона за 
биологичното разнообразие. 

В този смисъл, като не е провел процедурите за преценка на необходимостта от екологична оценка по реда на 
чл.84 и посл. от ЗООС и процедурите по преценка необходимостта от оценка за съвместимост с целите на 
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мрежата „Натура 2000“ по реда на чл.31 на ЗБР, министърът на околната среда и водите е лишил гражданите и 
юридическите лица от възможността да участват в консултациите по издаването на акта, дадена  им с  чл.88 от 
ЗООС и наредбата по чл.31а от ЗБР,   

Несъответствие с целта на Закона за защитените територии 

Законът за защитените територии цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и 
общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за 
развитието на културата и науката и за благополучието на обществото. Чл. 2 от ЗЗТ определя още, че опазването 
на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях. 

Съгласно чл. 29 на ЗЗТ за природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с 
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни 
ландшафти и обекти на неживата природа. Природните паркове се управляват с цел:  поддържане на 
разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;  предоставяне на възможности 
за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; устойчиво ползване на възобновимите 
природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие 
на туризъм. 

Законодателят не е уредил изрично в разпоредбите на Закона за защитените територии при какви условия 
министърът на околната среда и водите може да намали площта на защитените територии, но в разпоредбите на 
чл. 42 ал.4 на ЗЗТ са уредени условията, при които може да се заличи една защитена територия. В този случай 
считаме, че трябва да се използва по аналогия принципът Argumentum a fortiori за преодоляване на тази 
празнота в правото, доколкото можем да възприемем заличаването на една цяла защитена територия като 
множествени действия от нейното намаляване. Използването на принципа Argumentum a fortiori е логично, 
доколкото липсващата правна норма за условията, при което може да се намали площта на защитените 
територии, е частна и по-тясна от по-широката и обща съществуваща правна норма за условията, при които се 
заличава защитената територия.  
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На основание чл. 42., ал.4  на ЗЗТ законодателят допуска  да се заличи една защитена територия, само при 
кумулативното наличие на три предпоставки, които по аналогия са приложими и при намаляването на площта на 
защитените територии, а именно: 

 защитените територии са напълно и необратимо унищожени или увредени,  
 не изпълняват предназначението си  
 не могат да бъдат прекатегоризирани. 

В обжалвания административен акт, Министърът на околната среда и водите посочва следните мотиви за 
намаляване площта на защитената територия: 

1. не отговарят на изискванията за защитена територия,  

2. не представляват продължение на естествени екосистеми,  

3. нямат характерни ландшафти и обекти на неживата природа 

В оспорвания акт не се съдържат предвидените в Закона за защитените територии предпоставки.   

Оспорваният акт е издаден в противоречие с материалноправни разпоредби по следните съображения: 

1. Не се установява кумулативно наличие на предпоставките за издаване на акта, както посочихме по-горе 
2. Относно мотива, че включените имоти не отговарят на изискванията на защитените територии, можем да 

посочим, че единственото изискване на ЗЗТ към имотите, посочено в чл.6 ал.1 на ЗЗТ, е те да 
представляват гори, земи и водни площи. От всички досегашни съдебни спорове е установено, че и двата 
имота представляват гора по смисъла на закона. Фактът, че единият от имотите е урегулиран, не 
представлява довод в полза на компетентния орган, отчитайки разпоредбите на чл. 6 ал.4 от ЗЗТ и чл. 2 
ал.1 от Закона за горите. 

3. Относно мотива, че не представляват продължение на естествени екосистеми, можем да посочим, че 
подобно изискване не само не съществува в ЗЗТ, но и няма ясна идея какво означава изискването  
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имотите в защитените територии да са  продължение на естествена екосистема. Законът за защитените 
територии използва термина „естествени екосистеми“ в чл. 8, ал.2 и ал.3, чл.16 ал.1 и ал.2 и чл. 18 ал.1, но 
те касаят единствено категориите национални  паркове и резервати, но не и природните паркове. 
Законодателят в чл.29 ал1 е посочил, че в природните паркове се включват „разнообразни екосистеми с 
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания“, а не само „естествени 
екосистеми“.  

4. Относно мотива, че двата имота не притежават „характерни ландшафти и обекти на неживата природа“, 
можем да посочим, че в т.19 на Плана за управление на Природен парк Витоша, приет с решение 305 от 
22.04.2005 г. и наличен на сайта на МОСВ, цялата територия на парка е разделена на 8 групи ландашфти, 
като посочените в обжалваната заповед попадат в група 1.19.1 Група ландшафти на средно планинските 
широколистни гори на масивни и метаморфни скали.  

 

Законодателят е посочил в чл.21 ал.2 на ЗЗТ, че Природните паркове се управляват с цел: 

1. поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 

2. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; 

3. устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на 
поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм. 

Както е установено в решенията на тричленния състав на съда, посочени в решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по 
адм.д.. № 8972/2014 Г., VІІ отд. на ВАС, потвърдени и от решение на петчленен състав № 4144 от 04.04.2017 Г. по 
адм.д.  № 12973/2016 г , имотите, които оспорваната заповед изключва са част и от две защитени зони от 
екологичната мрежа „Натура 2000“. Това са: защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на дивите птици и 
защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това 
по себе си е доказателство, че те могат да изпълняват функции за поддържане на разнообразието на 



 

 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ  
проект “Граждани и експерти за прилагане на 
зелените закони“ 
+359 885989593, sip.bulgaria@gmail.com, 
www.zelenizakoni.com 

  

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 

 

екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, доколкото границите на защитените зони от 
„Натура 2000“ са приети от Националния съвет за биологично разнообразие и са утвърдени от  Министерски 
съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ 21/09.03.2007 г.), а Комисията на Европейския съюз приела 
Решение за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от 
значение за Общността в Континенталния биогеографски регион, в който фигурира защитена зона "Витоша" , 
значение, което не е отречено и в съдебно-биологична и екологична експертиза по дело № 8972/2014.  

Нито в мотивите в решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по адм.д.. № 8972/2014 Г., VІІ отд. на ВАС, потвърдени и от 
решение на петчленен състав № 4144 от 04.04.2017 Г. по адм.д.  № 12973/2016 г, нито в съдебно-биологична и 
екологична експертиза по дело № 8972/2014г. е установено, че двата имота не предоставят възможности за 
развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и за устойчиво ползване на възобновимите 
природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие 
на туризъм. Вследствие на това можем да обобщим, че изключените имоти изпълняват функции по опазване на 
биологичното разнообразие и липсват доказателства, че не биха могли да се използват за научни, образователни, 
рекреационни или горскостопански дейности, а точно обратното. В този смисъл обжалваната заповед е издадена 
при несъответствие с целите на закона на защитените територии посочени в  неговите чл. 2 , 4 и 29. 

Противоречие с материалноправните разпоредби на Закона за опазване на околната среда и Директива 
2001/42/ЕО 

Съгласно чл. 31 на ЗЗТ в природните паркове са забранени различни дейности, като извеждане на голи сечи, 
внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове, добив на полезни изкопаеми по открит 
способ, добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми, строителство, което не е 
разрешено със заповедта за обявяване на парка и плана за управление на парка. Планът за управление на 
Природен парк Витоша, приет с решение 305 от 22.04.2005 г. и наличен на сайта на МОСВ, не допуска никакво 
строителство във включените в обжалваната заповед имоти - 68134.2095.640 и 68134.2096.391.  

От мотивите на решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по адм.д.. № 8972/2014 Г., VІІ отд. на ВАС става ясно, че и за 
двата имота, които са предмет на обжалваната заповед, има разработени и приети планове за застрояване и 
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единствено режимът на природен парк Витоша, наложен от Плана за управление, с който се забранява ново 
строителство в парка, не допуска тези планове да бъдат реализирани и имотите – застроени.  

С издаването на обжалваната заповед, министърът премахва ограниченията, които природният парк налага върху 
двата имота и се създава възможност те да бъдат застроени, в тях да се добиват полезни изкопаеми по открит 
способ, да се извеждат голи сечи и т.н,. което създава характеристика на обжалваната заповед като „план или 
програма“ по смисъл на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, респективно по глава 
Шеста от Закона за опазване на околната среда.  

За нас обжалваната заповед по своя характер определя рамка за бъдещото издаване на разрешение за 
осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към Директивата за ОВОС, определяйки, че те могат да 
бъдат извършвани върху двата имота и премахвайки забраните, създадени от чл.31 на ЗЗТ и от Плана за 
управление на парка. 

Като обосновка в полза на довода ни, че обжалваната заповед попада в обхвата на термина „планове и 
програми“, посочваме практиката на съда на ЕС по преюдициални запитвания по тълкуване на Директива 
2001/42/ЕО, а именно: 

 В т. 53 и 54 от Решение на съда от 12 юни 2019 г по дело C�43/18 :  
- 53. Що се отнася, на първо място, до приравняването на разглежданата в главното производство 
наредба на план или програма по смисъла на Директивата за ОПОС, следва да се припомни, че съгласно 
член 2, буква а) от Директивата за ОПОС планове и програми по смисъла на тази разпоредба 
представляват тези планове и програми, които отговарят на две кумулативни условия, а именно, от една 
страна, да са били изготвени и/или приети от орган на национално, регионално или местно ниво или 
изготвени от орган с оглед приемане посредством законодателна процедура от парламента или 
правителството, и от друга страна, да се изискват от законови, подзаконови или административни 
разпоредби. 
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- 54. Съдът е изтълкувал тази разпоредба в смисъл, че планове и програми, чието приемане се урежда от 
национални законови или подзаконови разпоредби, определящи компетентните за тяхното приемане 
органи, както и процедурата за изготвянето им, трябва да се разглеждат като планове и програми, „които 
се изискват“ по смисъла и за прилагането на Директивата за ОПОС и за които следователно се извършва 
оценка на последиците им върху околната среда при определените от тази директива условия (решения 
от 22 март 2012 г., Inter-Environnement Bruxelles и др., C�567/10, EU:C:2012:159, т. 31 и от 7 юни 2018 г., 
Thybaut и др., C�160/17, EU:C:2018:401, т. 43). 

Съгласно тази практика, заповеди, издадени от министър на околната среда в изпълнение на закон, 
могат да се разглеждат като планове и програми. 

 В т.60 от Решение на Съда на ЕС (втори състав) от 7 юни 2018 година по Дело C�671/16, Съдът 
посочва:  „Подобен извод не може да се опровергае с повдигнатото от белгийското правителство 
възражение, че спорната в главното производство правна уредба е обща. Всъщност отделно от факта, 
че видно от самия текст на член 2, буква a), първо тире от Директивата за СЕО, понятието „планове и 
програми“ може да обхваща законови или подзаконови нормативни актове, тази директива не 
съдържа специални разпоредби относно политики или общи правила, което да наложи същите да 
бъдат разграничени от плановете и програмите по смисъла на посочената директива. Впрочем 
обстоятелството, че ЗРГП като спорния в главното производство съдържа общи правила, отличава се с 
известна абстрактност и има за цел преустройство на съответния квартал, е белег за това, че става 
въпрос за програмен или планов акт, който може да бъде обхванат от понятието „планове и 
програми“ (вж. в този смисъл решение от 27 октомври 2016 г., D’Oultremont и др., C�290/15, 
EU:C:2016:816, т. 52 и 53).“ 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или програми по смисъла на Директива 
2001/42/ЕО може да са законови и подзаконови актове. 

 

 Точки 46, 47 и 48 от Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2018 година по дело C�160/17: 
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- „46. На второ място, следва да се отбележи, че съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Директивата за 
СЕО екологична оценка неизменно се извършва за плановете и програмите, които, от една страна, са 
изготвени за някои сектори, и от друга, определят рамката за бъдещото издаване на разрешение за 
осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към Директивата за ОВОС (вж. в този смисъл 
решение от 17 юни 2010 г., Terre wallonne и Inter-Environnement Wallonie, C�105/09 и C�110/09, 
EU:C:2010:355, т. 43). 

- 47. Що се отнася до първото от тези условия, от текста на член 3, параграф 2, буква a) от Директивата за 
СЕО следва, че тази разпоредба се отнася по-специално за сектора на „градско[то] и териториално 
планиране или земеползване“. 

- 48. Обстоятелството, че тази разпоредба се отнася както за „териториално[то] планиране“, така и за 
„земеползване[то]“, ясно показва, че обхванатият сектор не се свежда до земеползването, разбирано в 
тесен смисъл, а именно разпределянето на територията в зони и определянето на разрешените дейности 
в тези зони, а че този сектор непременно обхваща по-широка област.“ 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или програми по смисъла на Директива 
2001/42/ЕО са и актове, които определят рамката за бъдещото издаване на разрешение за 
осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към Директивата за ОВОС, включително и 
такива, които разпределят територията в зони и определят разрешените дейности в тези зони. 

 

 Точки 54, 55 и 58 от Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2018 година по дело C�160/17: 
- 54.  Що се отнася до въпроса дали акт като обжалвания определя рамката за бъдещото издаване на 
разрешение за осъществяване на проекти, следва да се припомни, че Съдът вече е постановил, че 
понятието „планове и програми“ се отнася до всеки акт, който, като определя правила и процедури за 
контрол, приложими за съответния сектор, установява съществена съвкупност от критерии и подробни 
правила за разрешаването и прилагането на един или повече проекти, които могат да имат значително 
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отражение върху околната среда (решение от 27 октомври 2016 г., D’Oultremont и др., C�290/15, 
EU:C:2016:816, т. 49 и цитираната съдебна практика). 

- 55. В това отношение понятието „съществена съвкупност от критерии и подробни правила“ трябва да се 
разбира с оглед на качеството, а не на количеството. Всъщност следва да се избегнат възможните 
стратегии за заобикаляне на посочените в Директивата за СЕО задължения, които могат да се проявят в 
раздробяване на мерките, като по този начин се намали полезният ефект на тази директива (вж. в този 
смисъл решение от 27 октомври 2016 г., D’Oultremont и др., C�290/15, EU:C:2016:816, т. 48 и цитираната 
съдебна практика). 

- 58. Оттук следва, че макар такъв акт да не съдържа и да не може да съдържа позитивноправни 
разпоредби, създадената от него възможност, позволяваща да се получат по-лесно дерогации от 
действащите градоустройствени разпоредби, променя правния ред и води до включване на 
разглеждания в главното производство ПГК в приложното поле на член 2, буква a) и на член 3, параграф 2, 
буква a) от Директивата за СЕО. 

 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или програми по смисъла на Директива 
2001/42/ЕО са и актове, които даже и  да не съдържат позитивноправни разпоредби по отношение на 
проекти, които могат да имат значително отражение върху околната среда, позволяват да се получат 
по-лесно дерогации от действащите градоустройствени разпоредби в полза на такива проекти. 

 

 Точка 2 от Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2016 година по дело C�444/15: 
o 2. Член 3, параграф 3 от Директива 2001/42 във връзка със съображение 10 от тази директива 

трябва да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в посочения параграф понятие „малки площи 
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на местно ниво“ трябва да се определи въз основа на размера на засегнатите площи при следните 
условия: 

— планът или програмата е изготвен(а) и/или приет(а) от местен орган, а не от регионален или 
национален орган, и 

— в границите на териториалната компетентност на местния орган въпросните площи трябва да бъдат 
пропорционално малки по големина спрямо обхвата на тази териториална компетентност. 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или програми по смисъла на Директива 
2001/42/ЕО са актове, издавани от национален орган на изпълнителната власт, независимо от 
големината на площите, които засягат. 

Отделно  е добре да отбележим и друго решение на Съда на ЕС, а именно Решение от 21 юни 2012 година по  
дело C�177/11  с предмет преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция) в рамките на 
производство по дело  Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton  срещу  Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & 
Dimosion Ergon и др.) 

В това си решение Съдът на ЕС тълкува взаимовръзката между директивите 92/43/ЕИО за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна и 2001/42/ЕО за оценката  на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда, при което тълкуване разпорежда, че дали един план подлежи на 
екологична оценка зависи и от това каква е преценката за въздействие върху защитените зони от „Натура 2000“ и 
тази проверка се ограничава само до това дали може да се изключи вероятността посоченият план да може да 
окаже значително влияние върху зоната: 

 „Член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 
2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда трябва 
да се тълкува в смисъл, че задължението за подлагане на определен план на екологична оценка зависи от 
това дали по отношение на този план са налице условията, които налагат подлагането му на екологична 
оценка по смисъла на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
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местообитания и на дивата флора и фауна, изменена с Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 
2006 година, включително условието, че планът може да окаже значително влияние върху съответната 
територия. Проверката, която се извършва, за да се установи дали последното условие е изпълнено, 
задължително се ограничава до това дали въз основа на обективни елементи може да се изключи 
вероятността посоченият план или проект да окаже значително влияние върху съответната територия.“ 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или програми по смисъла на Директива 2001/42/ЕО се 
подлагат на екологична оценка дори само на основание дали същите подлежат на оценка по смисъла на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година, а за да се направи тази проверка, трябва 
компетентният орган да извърши проверка, която министърът не е извършил, както ще докажем в следващата 
точка. 

От всичко изложено можем да твърдим, че обжалваната заповед на министъра на околната среда и водите, 
независимо дали ще се счете за общ административен или подзаконов нормативен акт, защото променя начина 
на устройство на територията, премахва ограничения върху строителството. Тази заповед позволява на площите в 
нейния обхват да могат да се реализират дейности от обхвата на приложение I и II на Закона за опазване на 
околната среда и подлежи на процедурите за преценка необходимостта от екологична оценка по реда на чл.85 
ал.1 от  Закона за опазване на околната среда и чл3 параграф 2 от Директива 2001/42/ЕО. От публичните регистри 
на МОСВ се вижда, че такава процедура по преценка не е извършена и по този начин с издаването на заповедта 
са нарушени с материалноправните разпоредби на Закона за опазване на околната среда и на Директива 
2001/42/ЕО. 

 

 

Противоречие с материалноправните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие 
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Както е установено в решенията на тричленния състав на съда, посочени в решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по 
адм.д.. № 8972/2014 Г., VІІ отд. на ВАС, потвърдени и от решение на петчленен състав № 4144 от 04.04.2017 Г. по 
адм.д.  № 12973/2016 г , имотите, които оспорваната заповед изключва, са част от две защитени зони от 
екологичната мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на дивите птици и защитена 
зона BG0000113 "Витоша" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Двете зони са 
приети от Националния съвет за биологично разнообразие и са утвърдени от  Министерски съвет с  Решение № 
122 от 02 март 2007 г. (ДВ 21/09.03.2007 г.) . На 12.12.2008 г. Комисията на Европейския съюз е приела Решение за 
приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за 
Общността в Континенталния биогеографски регион, в който фигурира защитена зона "Витоша"  

Съгласно публичната база данни на Министерство на околната среда и водите, намираща се на електронен адрес  
www. natura2000.moew.government.bg, касаеща защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, за имотите, които са обект на обжалваната заповед, са налични 
следните данни за видове от приложение 2 на Директивата 92/43/ЕИО, които са обект на защита от зона 
BG0000113 "Витоша" (виж докладите, намиращи се на електронен адрес 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective) : 

- имот 68134.2095.640 с площ 7,932 дка  

Съгласно доклада, касаещ целевия вид за опазване в зоната Широкоух прилеп (B. barbastellus) , и по-точно негово 
приложение 2, е видно, че имотът  е местообитание с високо качество на вида.  

Съгласно доклада, касаещ целевия вид за опазване в зоната Торбогнездница (E. catax), и по-точно негово 
приложение 1, е видно, че имотът е едно от малкото местообитания на вида в зоната.   

- имот 68134.2096.391 с площ 2,458 дка 

Съгласно доклада, касаещ целевия вид за опазване в зоната Торбогнездница (E. catax), и по точно-негово 
приложение 1, е видно, че имотът е едно от малкото местообитания на вида в зоната.   
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Съгласно доклада за вида Бръмбар рогач (L. cervus) – карти в приложение 1 -имотът попада в потенциално 
местообитание на Бръмбар рогач (L. cervus)  

Съгласно доклада за вида Буков сечко Morimus asper funereus  - карти в приложение 1 -част от имота попада в 
потенциално местообитание на Буков сечко (M. funereus)   

Съгласно доклада за вида Euplagia quadripunctaria (карти в приложение 1), имотът попада в потенциално 
местообитание на Euplagia quadripunctaria  

Чл. 31 на ЗБР изисква планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено 
свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с 
други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху защитените зони, да се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на съответната защитена зона.  

Обжалваната заповед не е непосредствено свързана или необходима за защитената зона, но променя режимите 
в нея, установени чрез Закона за защитените територии и Плана за управление на Природен парк Витоша и е 
необходимо да се отчете дали самостоятелно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или 
инвестиционни предложения може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони. В 
този смисъл, когато министърът на околната среда и водите е издал заповедта без да извърши преценка за 
необходимостта от оценка за съвместимост с целите на мрежата „Натура 2000“, той е нарушил 
материалноправните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие. 

Като доказателство  в защита на тезата ни можем да посочим: 

   Решение на съда на ЕС от 16 февруари 2012 година  по дело C�182/10 с предмет преюдициално 
запитване от Cour constitutionnelle (Белгия) в рамките на производство по дело Marie-Noëlle Solvay и др. 
срещу Région wallonne, точка 5 от решението, а именно: 
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o „5. 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 не 
допуска национален орган, дори законодателен, да разреши план или проект, без да е установил, 
че същият няма да има отрицателно влияние върху съответната територия.“ 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, планове или проекти по смисъла на Директива 92/43/ЕИО може да 
са включително нормативни актове, каквито приемат законодателните и изпълнителните органи. 

 Решение на съда (трети състав) от 11 април 2013 година по дело  C�258/1 с предмет преюдициално 
запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supreme Court (Ирландия) с акт от 13 май 2011 г., 
постъпил в Съда на 26 май 2011 г., в рамките на производство по дело Peter Sweetman, Ирландия, 
Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government срещу An Bord Pleanála, точки 
28 -30: 
- 28. Член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията предвижда процедура за оценяване, която да 
гарантира, чрез предварителен контрол, че планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на територията или не са необходими за него, но които могат да окажат значително 
влияние върху последната, се одобряват, само след като се установи, че няма да окажат отрицателно 
влияние върху нейния интегритет (Решение по дело Waddenvereniging и Vogelbeschermingsvereniging, 
посочено по-горе, точка 34, както и Решение от 16 февруари 2012 г. по дело Solvay и др., C�182/10, точка 
66). 

 Поради това споменатата разпоредба предвижда две фази. Първата, посочена в първото изречение от 
същата разпоредба, изисква от държавите членки да извършат подходяща проверка на въздействието 
на определен план или проект върху защитената територия, когато е налице вероятност същият да 
окаже значително влияние върху нея (вж. в този смисъл Решение по дело Waddenvereniging и 
Vogelbeschermingsvereniging, посочено по-горе, точки 41 и 43). 

 В тази връзка, когато планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, крият риска да осуетят целите, свързани с опазването ѝ, 
трябва да се приеме, че те могат да окажат значително влияние върху тази територия. Оценката на този 
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риск трябва да се осъществи по-специално с оглед на специфичните екологични характеристики и условия 
на засегнатата от такива планове или проекти територия (вж. в този смисъл Решение по дело 
Waddenvereniging и Vogelbeschermingsvereniging, посочено по-горе, точка 49). 

Съгласно изложената практика на Съда на ЕС, която е потвърдена и в решението по дело Orleans и др., C�387/15 
и C�388/15, EU:C:2016:583, т. 45, ЕК срещу Полша дело C�441/17 т.112 и др., всеки план или проект по смисъла на 
Директива 92/43/ЕИО, който не е непосредствено свързан с управлението на територията или не е необходим за 
него, крият риска да осуетят целите, свързани с опазването ѝ , и могат да окажат значително влияние върху 
защитената зона, поради което за тях трябва да се извърши поне първа фаза на проверката по чл.6 параграф 3 от 
директивата. 

В този смисъл, когато не е извършил преценка дали обжалваната заповед самостоятелно или във 
взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения може да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитените зони, министърът на околната среда и водите е нарушил  
чл.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 и чл.31 на Закона за биологичното разнообразие. 

Нарушение на член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 

Като отделен довод за незаконосъобразността на обжалваната заповед желаем да посочим, че тя нарушава член 
12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. 

Член 12, параграф 1, буква г) от Директивата за местообитанията изисква от държавите членки да предприемат 
необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове, посочени в буква а) 
от приложение IV към същата директива, в техните естествени области на разпространение, като забранява всяко 
повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка. 
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Както вече посочихме по-горе, от мотивите на решение № 9236 от 27.07.2016 Г. по адм.д.. № 8972/2014 Г., VІІ отд. 
на ВАС става ясно, че и за двата имота, които са предмет на обжалваната заповед, има разработени и приети 
планове за застрояване и единствено режимът на природен парк Витоша, наложен от Плана за управление, с 
който се забранява ново строителство в парка, не допуска тези планове да бъдат реализирани и имотите – 
застроени. С издаването на обжалваната заповед министърът на околната среда и водите де факто разрешава 
прилагане на плановете за застрояване на двата имота. 

Както вече посочихме по-горе, в Министерство на околната среда и водите са налични данни и за двата имота, че 
са местообитания на два вида от приложение IV на Директива 92/43/ЕИО: 

 Имот 68134.2095.640 е местообитание с високо качество на вида Широкоух прилеп (Barbastella 
barbastellus) и е едно от малкото местообитания на Торбогнездница (Eriogaster  catax) в защитена зона 
Витоша. 

 Имот 68134.2096.391 е едно от малкото местообитания на Торбогнездница (Eriogaster  catax) в зоната.   

Съгласно практиката на съда на ЕС транспонирането на разпоредбата на  Член 12, параграф 1, буква г) от 
Директивата за местообитанията  изисква от държавите членки не само приемането на пълна законодателна 
уредба, но и прилагането на конкретни и специфични мерки за опазване (Решение от 11 януари 2007 г. по дело 
Комисия/Ирландия, C�183/05, Сборник, стр. I�137, точка 29). В това отношение трябва да посочим, че член 12, 
параграф 1 от Директива 92/43 задължава държавите-членки да предприемат необходимите мерки за 
въвеждане на строга система за опазване на животинските видове, посочени в буква а) от приложение IV към 
същата директива, в техните естествени райони на разпространение. (Решение от 11 януари 2007 г. по дело 
Комисия/Ирландия, C�183/05, Сборник, стр. I�137, точка 28).   

Във връзка с това строгата система за опазване предполага предприемането на последователни и съгласувани 
мерки с превантивен характер (Решение от 16 март 2006 г. по дело Комисия/Гърция, С�518/04, точка 16 и 
Решение по дело Комисия/Ирландия, C�183/05, Сборник, стр. I�137 точка 30). 
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Или както се посочва в т.21 на дело Комисия/Франция C�383/09, само една строга система за опазване позволява 
да се избегне на практика повреждането или унищожаването на местата за размножаване или почивка на 
животинските видове, посочени в буква a) от приложение IV към Директивата за местообитанията (вж. в този 
смисъл Решение от 30 януари 2002 г. по дело Комисия/Гърция, C�103/00, Recueil, стр. I�1147, точка 39). 

Обжалваната заповед, с която се допуска унищожаването на местообитанията на два вида от Приложение IV на 
директивата доказва, че по отношение на конкретния случай не се прилага строга система от последователни и 
съгласувани мерки с превантивен характер, която да не позволи повреждането или унищожаването на местата за 
размножаване или почивка на животинските видове, посочени в буква a) от приложение IV към Директивата за 
местообитанията и по специално на Широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) и Торбогнездницата (Eriogaster  
catax) в защитена зона „Витоша“. 

 

Искане 

Уважаеми съдии, 

 моля да отмените ЗАПОВЕД № РД-782 от 24 ноември 2017 г. на Министъра на околната среда и водите, 
публикувана в Неофициален раздел бр.1 от 2018г на ДВ на основание: 

  нарушаване на административнопроцесуалните правила на чл.26 ал 3-5 от ЗНА, чл.88 от ЗООС и 
наредбата по чл.31 а от ЗБР,   

 несъответствие с  целите на закона на защитените територии посочени в  неговите чл. 2, 4 и 29. 
 противоречие с материалноправните разпоредби на 85 ал.1 на ЗООС и чл.31 на ЗБР 
 Нарушение на член 3 параграф 2  на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 

юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. 
 Нарушение на чл.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. 
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 Нарушение на член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

С уважение: 

15.11.2019г    Вера Стаевска 

Гр. София    Председател на УС на Сдружение за изследователски практики 

     Инициатива „Зелени закони“ 

     https://www.zelenizakoni.com/  


