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Съкращения
АС – Административен съд
АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър
БВП – Брутен вътрешен продукт
БДС – Брутна добавена стойност
ВАС – Върховен административен съд
ВСС – Висш съдебен съвет
ДОСВ – Доклад за оценка на степента на въздействие
ЕБВР/EBRD – Европейска банка за възстановяване и развитие, European Bank for Reconstruction
and Development
EEA – European Environment Agency
ЕО – Eкологична оценка
EPI – Environmental Performance Index
ЗБР – Закон за биологичното разнообрази
ЗГ – Закон за горите
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ЗК – Закон за концесиите
ЗООС – Закон за опазването на околната среда
ЗОП – Закон за обществените поръчки
ИАОС – Изпълнителна Агенция по околна среда
ИОУП – Изменение на общ устройствен план
IUCN – International Union for the Conservation of Nature
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НП – Национален парк
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда
ОС – Оценка за съвместимост
ОУП – Общ устройствен план
ПП – Природен парк
ПУ – План за управление
ПУП – Подробен устройствен план
РИОСВ – Регионална инспекция по опазването на околната среда
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Резюме за пресата по повод изследване на тема
Пропуснати ползи от забавянето на стопански проекти поради оспорване на
процедури по опазване на околната среда,
Изследване на КС2 ЕООД по поръчка на МОСВ (Договор Д-33-19/22.03.2018 г.)

Анализът категоризира и оценява разходите (преки, непреки,
предизвикани) за икономиката, фиска и обществото от отлагане/забавяне
на инвестиционни намерения/проекти поради оспорване на процедури в
областта на околната среда за периода 1 януари 2007 г. до 31 януари 2018
г.
В обхвата на анализа влизат:
 договори/проекти, придобили гражданственост;
 отложени проекти в областта на изграждането на националната
инфраструктура;
 проекти и договори, по които са предизвикани съдебни дела или
такива решения по тях, които са следствие на конфликт между целите на
различни политики.
Анализирани са конкретни казуси, свързани със забавени/отложени
проекти/планове в областта на: туризма, пътната инфраструктура и за
пречиствателни станции за отпадъчни води в района на Черноморието;
отложени инвестиции в находища на полезни изкопаеми – Ада Тепе до
Крумовград (злато), „Трън“ (злато и сребро), „Генерал Тошево“ и „Брезник“
(природен газ); планове за управление на Национален парк „Пирин“ и
Природен парк „Витоша“; строителство на автомагистрала „Струма“ и др.
Оценяват се пропуснати ползи (от нереализация и при забавяне) и
извършени разходи („невъзвръщаема загуба“, „стойност под риск“,
„алтернативни разходи“). Когато е възможно, в изследването са оценени и
анализирани преки (произтичащи от първоначалната стойност на
инвестицията/проекта), непреки (ефектите, от повишаване на стойността на
основните дейности по осъществяване на инвестицията/проекта) и
предизвикани социално-икономически въздействия (допълнителни
разходи за доставчици/дейности и др., доход, получен от свързаните с
изпълнението на проекта/инвестицията работници, собственици на земя,
предприятия).
Въз основа на изследването са оценени, при определени допускания,
действителните и възможни отрицателни ефекти (икономически, социални)
от
забавяне/неизпълнение/оспорване
на
проекти/инвестиционни
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намерения, във връзка с процедури в областта на околната среда. Ефектите
са обобщени, както следва:
Нереализираната заетост, поради отложените инвестиции е оценена на 22
181 работни места за целия период на изследването (при забавяне от 2.5
години) и допълнително нереализирана заетост от 10 875 места за същия
период (при забавяне нереализиране на част от проектите в бъдеще).
Общият ефект на пропуснатите ползи за икономиката и фиска за целия
период е оценен ≈ на 1.145 млрд. лв. (при допускания от 2.5 г. среден срок
на забавяне), в т.ч. ефекти като:
- Пропуснато потребление - оценено на 343 млн. лв. (0.212 %) от
общото потребление на база средни стойности за целия анализиран
период;
- Отрицателни фискални ефекти - оценени на 277 млн. лв. (във вид
на несъбрани данъци, поради непроизведен доход);
- Спестявания на населението оценени на 147 млн. лв. (0.116%) от
средните дългосрочни стойности на спестяванията в страната.
Общият отрицателен ефект за периода (2007-2017 г.) означава, че всеки ден
отлагане или прекратяване на проект води до загубената нетна полза за
обществото и икономиката от 952 595 лв. на ден (т.е. почти 1 000 000 лв. на
ден, без да се включват окончателно или за по-дълъг период отложените
инвестиции).
Като резултати от изчисленията са маркирани и: негативните последици за
обществото (във вид на пропуснати ползи като потребление, спестявания,
данъци и осигуровки) са най-съществени – общо 505 млн. лв.; нетната
стойност на пропуснатите ползи от нереализирани инвестиции след
периода на забавяне достига 498 млн. лв.; загубите на собствениците на
земи и гори в близост или в границите на защитени територии (по
Черноморието и планински местности) са оценени на 416 млн. лв.
Трайно пропуснатите ползи за целия период от проекти и намерения за
инвестиции, които са отложени за дълъг период) или са отхвърлени и
поради това могат да се разглеждат условно (за даден етап), като
невъзстановими загуби (за икономиката, бюджета, инвеститорите,
собствениците, населението, туризма) са оценени на над 2 млрд. лв.
Към стойността на трайно пропуснатите ползи следва да се добавят и
окончателните загуби и тогава негативните социално-икономически ефекти
за 11-годишния период на анализ възлизат на обща стойност от над 2.6
млрд. лв. Те са сравними с обема на загубите от природни бедствия и
промишлени аварии за периода 2010-2017 г.
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Потенциалните загуби или обществена „цена на реформата“ при вече
осъществени инвестиции, които биват оспорвани, ако се приложат
радикални предложения (експроприация, ограничаване на права и др.) за
спиране, преместване на дейността, забрани за достъп, анулиране на
договори и други форми на изземване на права – ефектът се оценява на 1,4
млрд. лв. и основно засяга районите на Северното Черноморие, Пирин и
Витоша. Но списъкът на радикалните предложения далеч не е пълен.
Сумарно отложените инвестиции за периода 2007-2017 г. се оценяват на
над 6 млрд. лв. (изчислени въз основа на допускането, че засегнатите
инвестиционни проекти, които са свързани с околната среда, представляват
приблизително 3 % от инвестициите в икономиката за периода). За база за
изчисленията са използвани данни от НСИ за общите разходи за
придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с
екологично предназначение за периода 2010-2013 г.
За конкретни казуси са оценени и допълнителни загуби и са дадени
примери, като:
- За 5 години забавено строителство загубите на гориво при престой в
задръстване в участъка „Бургас - Слънчев бряг“ за една година са оценени
над 22 млн. лв.
- Отлагането на приемането на нов План за управление на НП Пирин не
позволява актуализацията на концесионния договор. Това намалява
потенциално положителния фискален ефект от двойно увеличение на
концесионно възнаграждение: при средно около 180 хил. лв. за първите 14
години, до проектно 350 хил. лв. при промяна на договора. В тази връзка,
пропуснатите ползи за държавния и общинския бюджети от концесионни
възнаграждения на година са оценени в порядъка на 240 хил. лв. В
зависимост от заложените параметри, при запазване на сегашното
положение - недосъбраните вземания на концедента до края на договора
ще са между 1.12 и 2 млн. лв. Стойността под риск при радикални решения
за ски зоната над Банско е до 158 млн. лв. оборот на бизнеса в региона (от
които 20 млн. лв. приходи за бюджета).
- Само осигуряването на достъп до планините с въжени линии, като
алтернатива на натоварените автомобилни подстъпи, предполага
инвестиции от около 100 млн. лв. (от тях вероятно около 20 млн. лв. за ски
зона Банско). Отделно от това възстановяването и развитието на Витоша,
местността около връх Ком в Стара планина и обновяването на
съществуващи ски дестинации от местно значение ще изисква между 115 и
125 млн. лв. По този начин излиза, че, ако към тях се добавят и относително
ограничените инвестиции на самите национални и природни паркове,
отложените инвестиции са между 230 и 245 млн. лв. за период от пет
9

години. Изследването позволява да се оценят бъдещите пропуснати ползи,
ако и когато са налице нови проекти за зони за ски и зимен туризъм (извън
споменатите направления).
- Според общата статистика на пътно-транспортните произшествия за
последните пет години загиналите на автомагистрали са средно около 3.23.3 пъти по-малко от тези, които умират на първокласни пътища, т.е.
забавянето на строителството на автомагистрала „Струма“ в частта само на
Кресненското дефиле и на магистралите по други подобни пътни участъци
има за цена загубата на човешки животи за годините на забавяне, а за този
път забавянето е най-дълго – 12 години. На година в дефилето загиват
между 5 и 10 души, като при наличие на магистрала те биха били три пъти
по-малко;
- В зависимост от метода на оценка (при предположение и допускане,
че човешкият живот може да бъде възмезден или измерен в пари), щетите
от загуба на човешки животи в този участък на магистралата варират от 2,82
млн. лв. до 110 млн. лв. за 10 години (според по-реалистичен метод на
оценка) - или 11 млн. лв. на година.
Като изводи, от анализа на сроковете и особеностите на делата за
инвестиционни предложения, ОВОС и ЕО (с ответник МОСВ), авторите на
изследването констатират, че след 2013 г. обжалваните решения нарастват
между 3 и 4 пъти, и че мотивите на обжалване често са едни и същи.
Като цяло, относно методологията, метода и подхода на анализ,
изпълнителите маркират, че анализа е основан на консервативни
допускания, и че обобщените в него резултати представляват минимален
сценарий на ефектите в анализираните четири категории (временно и
трайно пропуснати ползи, окончателни загуби и потенциални загуби).
На този фон, авторите извеждат като положителна тенденция, че през 2018
г., след съществено подобрение от предходни години, България e на 30-то
място от 175 страни по качество на околната среда и политиката за
опазване, съгласно Индексът на представянето на държавите в областта на
околната среда на Йеилския Университет – Environmental Performance Index
(EPI). От новите страни-членки на ЕС пред нашата страна са само Словакия и
Литва.
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Резюме
Общо състояние опазването на околната среда
През 2018 г., след съществено подобрение от предишни години, България e на 30-то
място от 175 страни по качество и на околната среда, и на политиката по нейното
опазване според Environmental Performance Index (EPI). От новите страни членки на ЕС
пред нея са само Словакия и Литва.
В сравнение с периода преди 1990 г. успехът не подлежи на съмнение:











Общите емисии на всички значими замърсители на въздуха (прах, СО, SO2, NOx, NH3, H2S,
летливи органични съединения) в България са намалели с 60-80%,
на тежките метали – с над 90%,
водите се замърсяват много по-малко с органични отпадъци, азот, фосфор, тежки
метали, хлорни съединения, пестициди, а качеството им е в пъти по-добро,
Горите са се увеличили със 7 000 кв. км. (>20%), ръст, сравним с площта на Софийска
област, в НП Пирин прирастът на гората над 30 пъти надвишава сечта (за периода след
2004 г.),1
Над 35% от територията на страната има някакъв статус на защита спрямо под 5% през
1989 г.,
Спадът в популациите на едрите бозайници и птици е овладян, а много от тях вече
нарастват. Животни, смятани за безвъзвратно загубени, се завръщат,
България е сред водещите страни в света по относително намаление на емисиите на
парникови газове - около 50% от емисиите през 1988 г.,
Енергийната и водната продуктивност в промишлеността е нараснала 3-4 пъти,
Делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление надминава 16%.

Замисъл и методология на изследването
Въпреки напредъка, след 2007 г. все по-често биват предизвиквани съдебните дела за
отлагане, промяна и/или отмяна на проекти и договори в областта на опазването на
околната среда, концесионирането на разработването и използването на подземни
богатства, на строителство и доставка на услуги, свързани с опазването на околната
среда, планове за управление и устройствени планове. Проблемът има много страни, но
и всички признаци на шиканиране.
Настоящият доклад прави опит да категоризира и оцени разходите за икономиката,
фиска и обществото от отлагане на инвестиционни намерения и проекти в областта на
опазването на околната среда, като ги раздели на преки, непреки и предизвикани. Той
не прави оценка на процедурите, включително съдебните спорове и решения, ако това
не се налага за разбирането на отделните казуси. Основен предмет на анализ са
пропуснатите ползи, невъзвръщаемите загуби и потенциалните загуби от някои (не
всички) предлагани радикални решения. Изключени са всички проекти, за които може
да се смята, че са отложени или спрени поради стопанска конюнктура и други бизнес
причини.

1

По данни на Национална служба за защита на природата и МОСВ.
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Обжалване на инвестиции и проекти: качествена оценка на ефектите
Забавянията на инвестиционни намерения и проекти по опазването и възстановяването
на околната среда в общия случай не са свързани с неизпълнение на правото по
опазване на околната среда.
Когато има такива изключения, процесът най-често води до преодоляване на минали
пропуски и се намират решения, които имат потенциал да подобрят опазването на
околната среда, какъвто е например случаят с изменението на ОУП на община Царево.
При инвестиционните проекти забавянето е следствие на отложени процедури и текущи
спорове по на пръв поглед частни случаи (като например „Корал“), както и на отлагащи
решение дела по ЗОП. Много често се предлагат радикални решения като разтуряне на
договори, de facto одържавяване и забрани достъп или дейности.2
Законовите процедури често са съпътствани от предположения и публични обвинения в
„корупция“, „съзнателно манипулиране на процедурите“, „монополизъм“ и
злоупотреба с права. Най-често тези обвинения се оказват недоказани, а обвиненията в
монополизъм - неоснователни. В случаите анализирани в този доклад ясно се
наблюдава селективност. Редица потенциално опасни или просто изискващи ЕО и ОВОС
инвестиционни намерения (най-вече в минното дело) не са предизвикали обществено
недоволство и не са били оспорени в съд. Това поражда два странични ефекта:



в обществото се създава усещане за обща несправедливост и упование за
волунтаристични решения, които противоречат на управлението на закона
и непредвидимост у инвеститорите (особено чуждестранните), плюс несигурност при
изпълнението на функциите у държавните и общински органи.

В крайна сметка средата за водене на бизнес се влошава, а процедурите на публично
управление се усложняват отвъд очакваното.
Общата продължителност на забавянето на проекти и намерения, когато може да се
проследи като административен и съдебен процес, е между 95 и 115 години. Поне 60
години от тях са в областта на отговорностите на МОСВ (оспорени процедури по ЕО, ОС
и ОВОС). Те са основният предмет на нашия анализ. Около 40 години са забавените
проекти в областта на отговорностите на МРРБ - предимно процедури по ЗОП, но не
само (ние се спираме само на онези, които са с мотив опазване на околната среда).
Претенциите на местните общности са легитимни и съответстват на икономическите
принципи са управление на общински ресурси.3 Изискванията за доказване на интерес
според скорошните изменения и допълнения в ЗОП и определението на
„заинтересовани страни“ по новия ЗК също съответстват на тези принципи.
Процедурите по ЗБР и включването на територии и в „Натура 2000“ са следствие на
законодателни и процесуални действия през 2007 и 2008 г., а интензивността на този
процес през 2008 г. не дава възможност (по чисто логистични причини) за отчитане на
интересите на местните общности и на вече започналите инвестиционни проекти.

2

Например наскоро по повод относително простия за решаване казус с предизвикателствата за
околната среда в района Седемте Рилски езера в една разпростряното пресата становище се предлагат
единадесет забрани.
3
Виж Приложението: „Осем принципа на управление на общите ресурси на Елинор Остром,
Нобелов лауреат по икономика за 2009 г.“
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Бързането през 2008 г. и невъзможността за обжалване на решенията за определяне на
териториите създава неразрешими или скъпи за решаване проблеми по-късно.
Количествена оценка на ефектите
Въпреки забавянията почти всички инвестиционни намерения и проекти все пак, рано
или късно, се осъществяват. Това е първото допускане при тази оценка. Но другото е, че
все пак някои от тях не намират своя завършек за относително дълъг период от време.
Следователно те могат да се пресметнат като вид „окончателни загуби“ (за този период
– при нас той е пет години). Сумирането на двата ефекта дава общата картина.
Забавени инвестиции и непроизведена брутна добавена стойност
Отлагането на всеки 100 лв. инвестиции със средно 2.5 години води до пропуснати ползи
за икономиката в размер на 17.8 лв. по настояща стойност.
Отложените инвестиции за периода 2007-2017 г. са в размер на 6.4 млрд лв. Това
означава, че в резултат от това пропуснатите ползи за икономиката са в размер на 1 145.5
млн лв, което е еквивалентно на 0.15% от БДС за целия разглеждан период.
Иначе казано, за периода всеки астрономически ден отлагане или прекратяване на
проект в тази област води до загубената нетна полза за обществото и икономиката от
952 595 лв на ден (т.е. почти 1 млн лв на ден, без да се включват окончателно или за подълъг период отложените инвестиции).
Доходи, работни места и заетост
За всеки допълнителни 100 лв. добавена стойност в икономиката е необходимо да бъде
ангажиран труд, измерен чрез компенсацията на наетите, на стойност 50.8 лв.
Следователно пропуснатите ползи в размер 1 145.1 млн лв. биха били реализирани при
компенсация на наетите в размер 582.3 млн. лв.
Според данните на НСИ и собствени изчисления средната месечна брутна работна
заплата през периода 2007-2017 г. е 736.86 лв. Това означава, че за период от 30 месеца
(колкото е средното отлагане на проектите) нереализираната добавена стойност би била
генерирана от 22 181 работни места. Така нереализираната заетост е приблизително
0.7% от общата за периода.
Фискални и социални ефекти
Ефектът от пропуснатата заетост заради отлагането на инвестиционни намерения и
проекти, свързани с опазването и възстановяването на околната среда, е значителен
поради относително постоянния брой на заетите за разглеждания 11-годишен период (3
084 000 души) и намаляващата но относително висока безработица за периода (средно
312 000 на година).
При тези условия ангажирането на допълнителна работна сила от 22 181 души
представлява 0.72% от заетите и 7.11% от условно постоянно безработните в страната за
тези години. За последните пет години този дял на пропуснати работни места към
общата заетост и процента безработица постепенно намалява. Но като брой той е равен
на свободните работни места през първите две тримесечия на 2018 г. година, а само
преди две години свободните работни места през същия период на годината е 16 хиляди
(според наблюденията на НСИ).
Следната таблица резюмира общата обществено-икономическа картина на отлагането.
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Таблица 1: Пропуснати ползи като дял от различни измерители на благосъстоянието (% за 2007-2017)
Пропуснати ползи за 2.5 г.
закъснение

Отношение към средните стойности за
периода 2007-2017 г.

Потребление

0.20%

Спестяване

0.12%

Данъчни приходи

0.28%

Социални осигуровки

1.52%

Частно осигуряване

0.49%

Заетост

0.72%

Спрямо общата безработица
7.11%
Общ отрицателен
икономически ефект (% от
0.39%
БВП)
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

Абсолютните стойности дават по-ясна представа за отрицателните обществени ефекти.
В следствие на пропуснатите доходи от наетите, загубата на благосъстояние като общ
икономически и фискален ефект е от порядъка на 316.39 млн лв. годишно или почти 800
млн лв. за средния период на забавяне на проектите от 2.5 години. Това значително
влияние се потвърждава от съотношението от 0.389% от средната десетгодишна
стойност на реализирания БВП в страната след 2007 г.
Пропуснатото потребление за 2.5 години се оценява на 343 млн лв, 0.212% от общото
потребление на база на средни стойности за 10-годишен период. Неосъществените
спестявания на населението за същия период са 147 млн лв. или 0.116% от средните
дългосрочни стойности на спестяванията в страната.
В резултат на забавянето на изпълнението на инвестиции за 6.4 млрд лв., фондовете на
общественото осигуряване и държавния бюджет също пропускат приходи. Част от тях са
приходи от данъци върху доходите на физическите лица и платени осигуровки от страна
на работодатели и работници за ДОО и здравно осигуряване. Това е пряка загуба на
приходи на тези бюджетни системи от 200 млн лв.
Предизвиканите ефекти под формата на несъбрани приходи от ДДС и акцизи, заедно с
недопостъпленията от данъците върху доходите на физическите лица са 108.28 млн лв
или 0.284% от средните данъчни бюджетни приходи за периода 2007-2017 г.
Само ефектът от потенциално неосъществените приходи от осигуровки е 168.44 млн лв
или 1.518% от средните стойности на приходната част от осигуровки, заложена в
бюджетите на НОИ.
Общият отрицателен ефект за публичните финанси за периода на анализ е около 277
млн лв. от 2.5-годишен период на забавяне на инвестициите и реализирането на
добавена стойност. В допълнение по линия на допълнителното задължително
пенсионно осигуряване пропуснатите ползи достигат 25 млн лв или 0.49% от нетните
активи на фондовете за универсално пенсионно осигуряване.
В следствие на реализирането на фискални ефекти по линия на потреблението,
формираният емпирично мултипликатор на преките пропуснати ползи достига стойност
1.3.
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Общият ефект на пропуснати ползи (по това перо) за икономиката и фиска е около 1.145
млрд лева.
Таблица 2: Общи отрицателни ефекти на отлагането за периода 2007-2017
Икономически ефекти

В млн. лева

Потребление

343

Спестявания на населението

147

Фискални ефекти

277

Частно осигуряване
Пропуснати ползи за самите проекти и
техните изпълнители

25
353

Общ отрицателен икономически ефект
1 145
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

Обществото, а не фиска, е главният потърпевш. Тази графиката онагледява ефектите за
населението.
Графика 1. Пропуснати ползи за обществото (2007-2017 г.)

Пропуснати ползи в областта на дългосрочно осигуреното благосъстояние
(потребление, спестявания и осигуряване) са най-съществени – общо 505 млн лв.
(Неосъществените постъпления в НСИ и НЗОК са включени във фискалните ефекти.)
Причината за това е, че изпълнителите на проекти не са получили доход, който при други
обстоятелства би трябвало да бъде произведен.
Макроикономическото сравнение помага да се схване размера на общия негативен
ефект: той е 1.1% от БВП за 2018 г., или около ¼ от годишният дефицит на НОИ за 2017 и
2018 г.4
Пропуснатите ползи за обществото и икономиката са разпръснати между множество
проекти, възможна е илюзията, че те не са съществени. Направената тук оценка е
консервативна.

4

Виж: НОИ. Годишни отчети за дейността (2011-2017):
http://www.nssi.bg/aboutbg/internalrules/1307-otchetnoi
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Действителният размер на пропуснатите ползи вероятно е много по-голям, ако се
отчетат невъзстановимите загуби и отлаганията по други поводи (например обжалвания
по ЗОП) „невидими“ на годишна основа. Те биха били още по-големи, ако се възприеме
политика на забрани, разтуряне на договори и възстановяване на пропуснати ползи.
Оценка на некомпенсираните разходи
В резултат на забавянето на осъществяването на инвестиции и проекти в областта на
опазването и възстановяването на околната среда се открояват не само пропуснатите
ползи, но и допълнителните рискове, свързани с последващ отказ или невъзможност
(съобразно съдебните решения) за осъществяването им в дългосрочен (над пет години)
времеви хоризонт. Изгодните проекти, предполага се, някога все пак се реализират. В
крайна сметка загубите са условно невъзвръщаеми. Затова изчисленията са направени
за пет години и при допускане, че само 5% от забавените проекти са отложени (спрени,
замразени) за дълъг срок.
Условно окончателни загуби
Иначе казано, общата сума на невъзвръщаемите разходи (sunk cost) е приблизително
321 млн. лв. за периода 2007-2017 година. Тази оценка възлиза на 0.15% от общите
инвестиции в българската икономика за 10-годишен период.
Нетната настояща стойност на пропуснатите ползи от нереализирани инвестиции след
периода на забавяне достига 498 млн лв. При среден срок на отложена реализация на
проектите от 5 години, очакваният ефект за икономиката е намаляване на създадените
работни места с 10 975 при средни разходи за труд от 875 лева месечно (около 51% от
общия ефект от проектите по линия на добавената стойност в настояща стойност).
Тези работни места представляват 3.52% от средния брой безработни и 0.36% от средния
брой заети за периода. Пропуснатите работни места от своя страна намаляват
положителните странични въздействия чрез използване на част от доходите и
спестяванията.
•

•
•

Общият отрицателен стопански ефект от неосъществени потребление, спестяване,
държавно и частно осигуряване и данъци от нереализираните проекти и нови работни места
възлиза на 157 млн. лева за целия разглеждан период.
Само загубите за държавния бюджет на страната са 55 млн лв.
Частните загуби от нереализираните проекти са 342 млн лв или около 30 млн лв годишно.
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Графика 2: Условно невъзстановими загуби

Икономически ефекти от нереализирани
проекти 2007-2017 г. (млн. лв.)
Потребление

67
29

Спестяване
55
Фискални ефекти
5

Частно осигуряване

342

Пропуснати ползи за
самите проекти

.
Сума на пропуснатите ползи и загубите
Условно невъзвръщаемите загуби позволяват да се допълни картината на пропуснатите
ползи от средно-срочното забавяне на проекти (2.5 години) с потенциално
невъзвръщаемите загуби при неосъществяване на инвестиционни намерения от 5
години.
Таблица 3: Общи отрицателни ефекти от отложени и неосъществени проекти за периода 2007-2017
Неосъществени
Проекти/период на отлагане
2.5 години
намерения
В млн лв
Икономически ефекти
В млн лв
Потребление

343

67

Спестявания на населението

147

29

Фискални ефекти

277

55

Частно осигуряване
Пропуснати ползи за самите проекти и
техните изпълнители

25

5

353

Общ отрицателен икономически ефект

1 145

342
498

Сумарен отрицателен ефект
1.643 млрд лв
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

Средно на година това прави отрицателна обществена цена (загуба на благосъстояние)
от 149.4 млн лв (433 хил лв на ден). При това загубите и пропуснатите ползи за частния
сектор и населението са над 1.3 млрд лв, почти четири пъти по-съществени отрицателни
ефекти в сравнение с публичния сектор (фиска).
Пример за потенциални невъзстановими загуби: Черноморието
При прегледа на отделни проекти и инвестиции е възможно да се получи още понеблагоприятна картина. Това е така, защото, от една страна, при забавените проекти
има щети, които не могат да бъдат проследени макроикономически. Такива са
например ПТП или разходите пътуващите при задръствания при отложени пътни
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проекти. Загуба за дългосрочен период са и неосъществените права на собственост,
когато например те са възстановени, но по-късно нормативен акт е постановил
включването на включването на земи и гори в някакъв вид защитена територия или
Натура 2000, или когато вече закупена земя с инвестиционни намерения е вписана в
съответен регламент на защитеност.
Много съществени могат да са и потенциалните загуби, ако вече осъществени
инвестиции се наложи да бъдат спрени, по една или други причина, или ако се
осъществят радикални идеи за забрана и експроприация.
Тук представяме за илюстрация само потенциалните преки (без изчисляване на
страничните последици) загуби от подобни решения по Черноморието.5
Таблица 4: Потенциални, действителни загуби и пропуснати ползи за населението поради забавени
проекти и инвестиционни рискове по Черноморието.
Тип разход
Потенциални
невъзстановими загуби
Действителни
невъзстановими загуби
Пропуснати ползи за
населението

Стойност
1.2 млрд лв



492 – 512 млн лв
91 – 104 млн лв

Методологически коментар:
Пропуснатите ползи вече са пресметнати от
общия макроикономически модел и неговите
фискални
и
социалноикономически
констатации (заетост и работни места);



Действителните загуби би следвало да се
добавят към констатациите на като парична
стойност на разхода, но не би било коректно да
се
спекулира
по
повод
социалноикономическите им аспекти.



В тях за включени и разходите от затруднен
трафик; оценката на загубите от ПТП изисква
специален анализ



Потенциалните невъзстановими загуби следва
да се отчитат като „стойност под риск“ при
бъдещи радикални решения по описаните
казуси (например затваряне на производства и
разтуряне на договори). Те са дадени отделно.

Опит за оценка на административните разходи
Според данните на ВСС за натовареността на съдилищата, броят на делата в тях през
последните пет години са средно по 52 хил на година.6 Свързаните с обжалване на
инвестиционни намерения и проекти в областта на опазването и възстановяването на
околната среда са не повече от 5%, включително дела по закона за концесиите. Те са
повече от три пъти по-малко от делата по данъчно-осигурителния кодекс и два пъти помалко от делата по ЗУТ. Трудно е да се каже дали техният дял намалява или се увеличава,
защото правилата за оценка на ВСС не ги извеждат в отделна категория.
Особеното тук е, че тези процедури и решенията по тях като правило водят до
обществени ползи и разходи, докато при повечето други административно-съдебни
спорове разходите и ползите са предимно за страните.
Отчитайки натовареността на административните съдии, възнагражденията на
служителите в държавната администрация и хонорарите на процесуалните
5
6

Конкретното описание и поясненията са дадени в съответната част на доклада.
Виж: Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г. София, ВСС, 2017, с. 58-61.
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представители на истците, общите разходи на административните съдилища и ВАС по
тази група дела са между 2.5-2.6 млн лв средногодишно до 2018 г., на ответниците от
държавните органи разходът е покрит от бюджета, а тези на истците – окол 30 хил лв.
Обща цена и потенциални невъзвръщаеми разходи
Обществената цена на забавянето и рискът от неосъществяване на текущ бизнес е 1.69
млрд лв. за целия период от 2007 до 2018 г. Комбинирата загуба на заетост е около 32
хиляди-.
Примери за безвъзвратно загубени инвестиции са „Нови Пазар“, „Трън“ и може би
„Генерал Тошево“. Техният сумарен ефект е приблизително 2.7 млрд лв.
„Катастрофичeн“ е сценарият, при който поради радикални решения трябва да се
компенсират загубите на инвеститори, би трябвало да предвиди още малко над 1.5 млрд
лв. Тук не са включени слабо вероятните, но все пак възможни санкции от страна на ЕС
спрямо България, ако Европейската комисия даде ход и осъди страната по сигнала на
Приятели на Земята – Европа.
От особен интерес би трябвало да бъдат „решенията“, които предполагат радикални
властови мероприятие. Именно те попадат в този условен „катастрофичен“ сценарий.
В таблицата са посочени само относително известните такива предложения, направени
от „съображения“, които авторите им отнасят към областта на опазването на околната
среда. В нея не са посочени страничните отрицателни социалноикономически
последици (които са оценени в текста).
Таблица 5: Потенциални загуби от радикални решения
Възможни ефекти (в млн лв)
"Цена на
реформата"

Място

1 200

Северно
Черноморие

180

Пирин

60

Витоша

Списъкът далеч не е пълен.
Арсеналът на подобни радикални предложения обхваща:





Преразглеждане на реституцията на земя и гори, включително в урбанизирани
територии и градска собственост под предлог, че тя е била „нечестна“; най-често такива
предложения се изказват по повод Черноморието, планинските местности в или в
близост до териториите по НАТУРА 2000, но също и за възстановени земи в очертанията
на София и Стара Загора;
Идеи за национализация на различни части от икономиката на страната, особено в
енергетиката транспорта, минното дело и туризма;
Забрани на достъп и дейности в защитени територии, в близост до тях и в крайбрежната
ивица.
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Таблица 6: Представяне на общите социалноикономически ефекти (2007-2017 г.)
Действителни ефекти (по вид и стойност в млн лв)*
Възможни ефекти (в млн лв)
Временно
Трайно
Окончателни
"Цена на
пропуснати
пропуснати
Място, вид
Място
загуби
реформата"**
ползи
ползи
Северно
1 145,10
498
Икономиката
1 200
Черноморие
Общо работни
22 181
10 875
180
Пирин
места
277
55
Фиска
60
Витоша
353

342

343

67

147

29

25

5

180
290
120
91
1 650 (269)
350
380

Инвеститори
Потребление,
населението
Спестяване,
населението
Частни пенсии
Пречиствателни
станции,
Черноморието
Собственици,
Черноморието
Инвеститори,
Черноморието
Населението,
Черноморието
Икономиката,
Крумовград,
Челопеч
Икономиката, Нови
Пазар
Икономиката, Трън
Икономиката,
Генерал Тошево
Икономиката
Брезник

140
120
70

София (Витоша)
Собственици,
морски курорти

230

126

Собственици,
планински
местности

Временно пропуснатите ползи за средно отлагане от 2.5 години за периода между 2007
и 2017 г. са 1 145.1 млн лв. Към тях трябва да се добавят 498 млн лв инвестиционни
намерения, спрени за период от поне пет години; общият отрицателен ефект е 1 643 млн
лв.
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Но към стойността на трайно пропусканите ползи следва да се добавят и окончателните
загуби и тогава негативните социалноикономически ефекти за единадесет годишния
период на анализ възлизат на обща стойност от 2 677,9 млн лв.
Най-съществени са пропуснатите ползи от отлагане и спиране на инвестиционни
намерения канадската компания Дънди Прешъс Металс (изцяло поради съображения за
опазване на околната среда). Частта в Крумовград вече се осъществява, отлагането не е
включено в сумата на трайно пропуснатите ползи. Но в нея е отчетена неосъществената
инвестиция от 160 млн щ.д. (или 269 млн лв) в Челопеч (защото съдебните основания са
изцяло и в областта на опазване на околната среда, макар да не изглеждат добре
подкрепени с доказателства).
В тази графа са и загубите на собствениците на земи и гори в близост или в границите на
защитени територии – 416 млн лв, както и загубите от проучвателната фаза на
концесията на Шеврон в Нови Пазар (вследствие на решение на народното събрание)
Това е цената платена от собствениците, за да се осъществява политиката по опазване
на околната среда.
Потенциално невъзвръщаемите загуби от радикални реформи са 1 440 млн лв, но това е
стойността на минимума възможни отрицателни последици от такива „реформи“.
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Увод, цели и методология на изследването
Предистория
Темата на изследването съвпада със специализацията на КС2 по няколко причини.
Компанията по традиция прави социалноикономически анализи на големи предприятия
и съществени за икономиката инвестиции, които по един или друг начин са свързани с
необходимостта за оценка на съответствието или преглед на минали ОВОС и
предвиждане на бъдещи въздействия от едно или друго инвестиционно решение върху
обществото, околната среда и икономиката.7 Освен това основната й специализация ев
областта на анализа на въздействията на политики и законодателство.8 Ръководителят
на екипа е автор и вносител на първия закон за опазване на околната среда на нова
България (който въведе достъпа до информация за състоянието на околната среда,
принципа „замърсителят плаща“, задължителната ОВОС, процедурите на обществено
участие и разпределението на правата и задълженията на държавните органи) и е
участник обсъждането на много предизвикателства в тази област.
Настоящето изследване е възложено пряко от Министерството на околната среда и
водите, по силата на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Изразените тук становища отразяват
мнението само на авторите, окончателната редакция е дело на доц. Красен Станчев. Те
не обвързват по никакъв начин МОСВ и клиентите на КС2. В същото време договорът
изрично изисква „анализът да се основава на икономическата теория на
благополучието, което предполага, че се провежда от гледна точка на обществото“. Това
изискване е в традицията на добрите социалноикономически анализи и се осъществява
от методологията на изследването.
Цели и обхват на изследването
Основната цел на изследването е да анализира обществените разходи, предизвикани от
забавяне или отмяна на процедури, проекти и инвестиционни намерения, включително
пропуснати ползи от обжалване и забавяне на процедури и пр. през последните
единадесет години.
Под „процедури“ тук се разбират такива, които са свързани с изискванията по опазване
на околната среда, т.е. оценки на съвместимост (по Закона за биологичното
разнообразие), екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда (гл.
6 от Закона за опазване на околната среда), както и обсъждане на планове за управление
(по закона за защитените територии). Иначе казано, ние не разглеждаме традиционните
забавяния на стопанска дейност поради обжалване на конкурси и търгове по реда на

7

Тези анали включват такива случаи като несъстоятелността на „Кремиковци“ АД,
социалноикономическа оценка на АЕЦ „Белене“ и концесиите за проучване на възможности на добив на
природен газ от шисти, големи проекти в областта на енергетиката, минното дело, търговията с
недвижимост и туризма.
8

Опитът в тази област на членовете на екипа обхвата около 500 законодателни инициативи у нас,
в ЕС и в други страни, не малка част от които са свързани пряко или косвено с правната рамка на
опазването на околната среда. Сред тях попадат закон урежда отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, различните проектозакони за концесиите, прегледа на състоянието по
рециклирането на битови отпадъци, проектозакона за т.нар. вредни храни, новият проектозакон за
храните (в частта минерални и изворни води) и др.
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ЗОП. При оценката на отделните казуси на забавяне са взети предвид и отделни
отлагания и/или спиране на инвестиционни намерения поради референдуми и решения
на законодателното събрание, където мотивът опазване на околната среда е бил водещ
(независимо от това дали изходът от референдумите или пък законодателните решения
са били подходящо обсъдени, оценени и обосновани).
Под „обществени разходи“ се разбира сумата от частните разходи, произтичащи от
дадена сделка (инвестиция, проект) и разходите, наложени на трети страни вследствие
на това, че са изложени на въздействия вследствие на сделката, за които въздействия те
не са компенсирани или които не са платили. Частните разходи са преките разходи на
производителя/доставчика на производството и маркетирането на стоката или услугата.
Социалните разходи включват тези частни разходи и допълнителни разходи (външни
разходи, породени от външни въздействия, от т.нар. externalities), свързани с
производството на стоката или услугата, които не се търгуват на свободния пазар, а в
нашия случай са подложени на договаряне, преоценка и налагане чрез някакъв
политически процес. Математически, социалната пределна цена е сумата от частните
пределни разходи и външните разходи.9
Проектите и инвестиционните намерения в областта на околната среда, оспорени от
гледище на законовите процедури могат по принцип да са с положително или
отрицателно външно въздействие. Например забавянето на изграждане на хранилище
за ядрени отпадъци (има такова дело)10 е във вреда на околната среда. Пример за
положително въздействие би било съдебно решение за ОВОС в близост до защитени
територии или крайбрежна ивица (такова е едно от делата по повод местността
„Карадере“).
Някои инвестиционни намерения са отложени или спрени вследствие на демократични
процедури (какъвто например е случаят с референдума в Трън през 2016 г.) За техния
краен ефект е необходим по-задълбочен анализ, тук е отчетен само общият ефект,
пропуснатите ползи от забавянето и отделно е коментиран стопанският характер на
такива референдуми.
При други, например случаят „Корал“ става дума за 15-годишна предистория на
преразпределение на права на собственост и в частност – сервитутни права, някои от
които са невъзвръщаеми загуби. Независимо от възможните съдебни или извънсъдебни
решения на спорове по повод тези права, паричната оценка на засегнатите интереси
трябва да бъде ясна. За други, както е при специално разгледания случай със ски-зона
„Алеко“, забавянето на инвестиционните процеси е 27-28 години и е следствие на
исторически натрупани един върху друг фактори от стопанско, политическо и
законодателно естество (не само съдебни спорове).

9

Тук използваме като основа на определението една обяснителна бележка на Федералната
резервна банка на Сан Франциско, която добре резюмира икономическата теория по въпроса, виж: What
is the difference between private and social costs, and how do they relate to pollution and production? Federal
Reserve Board of San Francisco, Education: https://www.frbsf.org/education/publications/doctorecon/2002/november/private-social-costs-pollution-production/
10

То е предизвикано от неправителствената организация Коалиция за устойчиво развитие и е с
продължителност около три години.
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Всяко стопанско начинание може да се осъществи в едното и другото направление.
Призванието на законовите процедури по опазване на околната среда е да улесняват
положителните въздействия (да намаляват обществените разходи). За целта самите
процедури следва да са достъпни и ефективни. Когато те са свързани със сравнително
високи разходи, тази цел по-скоро не се изпълнява. Това е Теоремата на Коуз, по името
на Нобеловия лауреат по икономика за 1991 г.11 На това теоретично основание
изследването се съсредоточава върху обществените разходи.
При цялото богатство на хипотези и случаи, и поради многообразието от дейности с
въздействие върху околната среда за периода от 2007 до 2017-2018 година, обхватът на
изследването по необходимост е ограничен. В него не са включени:




Както стана дума, забавянията по реда на ЗОП;
мотивите на спорещите страни по обсъжданите дейности и действия, ако такъв анализ
не се налага за разбирането на крайните ефекти;
инвестиционни начинания в областта на енергетиката, защото при тях не винаги
съображенията за опазване на околната среда са водещи и защото, от друга страна,
законодателната практика е доста непостоянна.

В обхвата на анализа влизат:





договори и проекти придобили гражданственост, като например оспорването на
правителствените решения по повод плановете за управление на национални паркове и
предоставяне на услуги в областта на туризма;
Оценка на отложени проекти в областта на изграждането но националната
инфраструктура;
Проекти и договори, по които са предизвикани съдебни дела или такива решения по тях,
които са следствие на конфликт между целите на различни политики.

Методологически бележки
Изследването е уникално за България.
Единствената книга, която разглежда „social costs“ в смисъла на Роналд Коуз и съдържа
инвентаризация на всички енергийни мощности, за да остойности външните
въздействия обществената цена, „Електроенергетиката на България. Развитие и
обществена цена“, по-специално част 2, глава 4.12 В нея е използвана методология, която
може да се смята за основна в ЕС.13 Едно от изискванията на тази методология е пълната
инвентаризация на осъществени и/или планирани инвестиционни намерени. В нашия
случай такава не е възможна: проектите са неизброими, паричните им стойности или не
11

Виж: Ronald Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, The University of Chicago
Press, Vol. 3 (Oct., 1960), pp: 1–44. Според Теоремата на Коуз оскъпяването на сделковите разходи
(включително тези за информация, защита и договаряне/оспорване на права) увеличава обществената
цена.
12

Виж: Пламен Цветанов, Георги Стоилов, Лияна Аджарова, Теменуга Манойловар, Георги
Босев. Електроенергетиката на България. Развитие и обществена цена. София, Марин Дринов,
БАН,
2009,
с.
158-178:
https://www.eapsave.eu/images/Uploaded%20files/3_3_cases_%20kniga%20prof%20cwetanow.pdf
13

Виж: EcoSense Modeling и цитираните там източници:
http://www.reeem.org/index.php/ecosense/
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са налични или се оспорват, същото важи и за въздействията върху околната среда и
здравето.
При изчисленията на разходите се вземат предвид следните техни определения и
методи на изчисление.





"Невъзвръщаема загуба" (sunk costs, във всекидневна употреба – „потънали гемии“14) е
всеки разход, който вече не може да възстанови по никакъв начин.15
„Стойност под риск“ (value at risk) е мярка за риска от загуба за инвестиции. Той
изчислява колко инвестиции в парично изражение могат да бъдат загубени (с
определена доза вероятност), при нормални пазарни условия, в определен период от
време, като ден, седмица, месец или година. Понятието обикновено се използва от
фирми и регулаторни органи във финансовата индустрия, за да се определи размерът на
активите, необходими за покриване на евентуални загуби.
„Алтернативни разходи“ или алтернативната цена („opportunity costs“) е цената на
ползите, които отделните хора, инвеститорите или фирмите пропускат, когато избират
една алтернатива вместо друга.

В изследването не се остойностяват т.нар. „блокирани активи“. Блокираните разходи
или активи (“stranded costs and assets”) са такива, които са претърпели неочаквани или
преждевременни обезценки, девалвации или конвертиране в пасиви. Те могат да бъдат
причинени от различни фактори и са явление, присъщо на "творческото унищожаване"
при ръст на икономиката, технологични промени и/или иновации.
Тези разходи и/или активи създават рискове за физическите лица и фирмите и могат да
имат системни последици. Въглищата и другите въглеводородни ресурси може да имат
потенциал да се превърнат в блокирани, ако и когато се следва политика на регулативно
изкореняване на употребата на изкопаемите горива. Блокираният актив е остойностен
инструмент, който не се представя добре на капиталовия пазар, но трябва да се включва
във финансовите отчети, за да се отчитат загубите и печалбите.16
14

Посочваме английските термини за по-лесна проверка на използваната методология.

15

В икономиката е известна т.нар. „грешка на невъзвръщаемите загуби“, която е обобщено
наименование за феномена, при който хора, фирми и държавни институции продължават да инвестират
в доказано губещи начинания.
16

Понятието "блокирани активи" придобива особено значение при обсъждането на политиките
по опазване на околната среда и изменението на климата, където съсредоточаването е върху това как
законодателството и регламентите, прилагащи тези политики, създават рискове от блокиране на активи.
Според Smith School of Enterprise and the Environment на Оксфордския университет такива
политика са:
 екологични предизвикателства (например изменение на климата, влошаване на
качеството на "природния капитал");
 промяна на ландшафта на ресурсите, включително изчерпване на ресурсите
(например изобилие от шистов газ, недостиг на фосфати);
 нови правителствени разпоредби (например ценообразуване на въглерода,
регулиране на замърсяването на въздуха, въглероден "балон");
 намаляване на разходи за чисти технология (например цените на фотоволтаични
панели, вятърни турбини или електромобили);
 развиващи се социални норми (например кампания за извеждането от употреба на
изкопаеми горива) и поведението на потребителите (например схеми за
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Най-съществени (за ефективността на опазването на околната среда и икономическото
благосъстояние) са алтернативните разходи или пропуснатите ползи.
Пояснение по повод видовете и изчислението на пропуснатите ползи
Оценяват се няколко показателя: пропуснати ползи и извършени разходи.
Пропуснатите ползи от недовършени проекти могат да бъдат разграничени в две
отделни категории.




Първият тип е налице, когато например вследствие на съдебно дело проектът изобщо не
е бил реализиран. Тогава пропуснатите ползи за обществото би трябвало да се равняват
на нетната настояща (икономическа) стойност от проекта.
Вторият тип е налице, когато вследствие от делото реализирането на проекта е забавено,
но той в крайна сметка се е случил. Тогава за периода на отлагане се пресмятат ефектите
при планираното реализиране в сравнение с действително осъщественото намерение и
разликата представлява пропуснатите ползи. От своя страна ефектите от действително
случилото се реализиране е дисконтираната със съответния брой години на забавяне при
оценка на планираните ползи.

От списъка на делата са изключени дела, за които е доказано, че са заведени със скити
намерения на ищците (такива са например делата, заведени от Коалиция за устойчиво
развитие17). Не са подлагани на анализ и инвестиционни предложения, за които има
вероятност те да не са осъществени поради пазарна конюнктура или лошо планиране от
страна на инвеститорите.
Извършени инвестиционни разходи са разходите по спрян (по различни процедурни
причини) проект, които вече са направени и към момента се считат за невъзстановими.
По принцип се приема, че за завършването на проекта са важни бъдещите разходи,
които предстои да бъдат извършени, докато вече направените не трябва да влияят върху
решенията. Хората имат склонност да избягват загубите, което означава, че при
вземането на решенията те се опитват да компенсират вече направените разходи.18
Извършените разходи не представляват непременно загуби. Ако даден обект бъде
построен или нещо бъде закупено, то би могло да се продаде. Ако проектът обаче не е
завършен, цената, която евентуално ще се получи, ще бъде вероятно по-ниска от
направените разходи. В такъв случай загубата за инвеститора ще бъде разликата между
извършените разходи и получената цена. Ако използваните активи не биха могли да се



сертифициране на употребата на такива или други горива, които се смятат за
обществено неприемливи);
съдебни спорове (например отговорност за въглеродните емисии) и промяна на
законоустановените тълкувания (например доверително задължение, изисквания за
оповестяване). Виж: Stranded Assets Programme, Smith School of Enterprise and the
Environment: http://www.smithschool.ox.ac.uk/research/stranded-assets/.

17

На практика всички водещи „зелени“ организации са се разграничили от начина на
работа на тази коалиция.
18

Това правило не винаги е приложимо към колективните и политическите решения. В
микроикономиката е известна т.нар. „грешка на невъзстановимите разходи“ (на английски –
“sunk cost fallacy”), която се наблюдава, когато въпреки предишни загуби се повтарят същите
решения.
26

използват за други цели, тогава възстановяването на разходите може да бъде от
продажбата на собствеността върху земята или на правото на строеж. В случая с
разглежданите проекти обаче невъзможността за реализирането им означава
невъзможност за реализирането и на други проекти в рамките на предвидените за това
земи. По тази причина приемаме, че размерът на загубите се равнява на размера на
извършените разходи.
Дисконтовата норма при изчисляването на стойността е лихвеният процент, който се
използва при изчисленията на пропуснатите ползи, стандартно е 5%19. (За
неикономистите трябва отбележим, че ако се приложи по-нисък процент, резултатите
ще бъдат по-високи).20 Освен оценка на пропуснатите ползи от неосъществени проекти
и инвестиционни начинания, крайните ефекти се изчисляват, когато е уместно, и като:







Оценка на разходите от разтуряне на договори, тези разходи са потенциални, могат
да възникнат, когато се вземат решения за радикална промяна в договорите (каквито
понякога се предлагат);
Категоризиране на разходите на преки, непреки и предизвикани – както за фиска,
така и за икономиката и обществото;
Преглед на процедурите по отделните казуси, където са оскъпени разходите по
осъществяване на права (като разходи за информация, защита на права и
предоговаряне);
Оценка на случаите от гледище на стандартите за управление на публични ресурси
(например от гледище на теорията по този повод на Елинор Остром, Нобелов лауреат
по икономика за 2009 г.).

Когато е възможно, в изследването са оценени и анализирани преки непреки и
предизвикани социално-икономически въздействия.
Преки са въздействията, които произтичат от първоначалното инвестиционно
намерение или стойност на проекта, включително разходите на подизпълнителите на
строителството и доставчиците на стоки и услуги.
Непреки са ефектите, които се наблюдават чрез нарасналия обем продажби на
доставчиците за основните дейности по осъществяването на инвестициите и/или
проектите.
Предизвикани са въздействията, които възникват благодарение на допълнителни
разходи на доставчиците и благодарение на дохода, получен от свързаните с дейността
на проекта работници и собственици на предприятия, земя и пр. Например
предизвикана стопанска дейност възниква благодарение на изразходването на дохода
в отрасли като почивка, ресторантьорство, производството и доставката на стоки за
потребление, търговията с недвижимост и т.н.

19

Виж например Европейска комисия, Генерална дирекция „Регионална политика“, „Ръководство
за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“, юли 2008 г.
20

В момента например лихвеният процент на рефинансиране на правителството е 2-2.5% (което
позволява изгодно изплащане на стари задължения). Но, от една страна, не се знае докога тази
възможност ще се запази, а, от друга, 5-процентната дисконтова норма е малко над средната за
правителственото рефинансиране за периода и е близка до настоящите нива фирмено кредитиране.
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Допускания по повод общата количествена оценка на пропуснатите ползи
Когато няма консистентни данни за последните две години, за България ние се опираме
на данните за 2010-2013 г., обхващайки изхода от рецесията и две относително средни
като представяне години. За международните сравнения в рамките на ЕС данните са за
2012 и 2013 г.
Според наличните данни от НСИ общите разходи за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи с екологично предназначение през периода 20102013 г. надвишават 2.2 млрд. лв. През същия период общите инвестиции в икономиката
са в размер 69.7 млрд. лв. По този начин инвестициите в дейности, свързани с
опазването и възстановяването на околната среда представляват приблизително 3.2% от
общите.
Този факт води до допускането, че засегнатите инвестиционни проекти, които са
свързани с опазването и възстановяването на околната среда, представляват
приблизително 3% от инвестициите в страната през периода 2007-2017 г.
По този начин размерът на забавените инвестиции през посочения период е
приблизително 6.4 млрд лв.
За да се установи зависимостта между направени инвестиции и ефекта им върху
брутната добавена стойност, е разработен регресионен модел. Резултатите от него
показват:




че за всеки допълнителни 100 лева инвестиции в краткосрочен период БДС се увеличава
с 130.6 лв;
в средносрочен период БДС се увеличава с още 159.1 лв;
т.е. общият мултипликатор на инвестициите е приблизително 2.9.

Тези резултати са достатъчно консервативни предвид съотношението между БДС и
бруто капиталообразуване, което средно за периода 2007-2017 г. е 3.6. Т.е. дори в
дългосрочен период мултипликаторът на инвестиционните разходи е значително повисок, отколкото при използваното допускане.
На базата на краткосрочното и средносрочното въздействие на измененията в
инвестиционната активност върху БДС изчисляваме средно за икономиката какъв е
ефектът от отлагането на инвестициите. Това се извършва на базата на нетната настояща
стойност и факта, че средното отлагане на проектите е приблизително 2.5 години.
Следователно вместо ползите за обществото да се получават към определен момент от
времето, те се отлагат за момент след 2.5 години. При сравнението на получените
стойности за нетните ползи се получават пропуснатите ползи в резултат от отлагането.
Допускания по повод изчисленията на фискалните и социални ефекти
Ефектът от пропуснатата заетост заради отлагането на проекти, свързани с опазването и
възстановяването на околната среда, е значителен поради относително постоянния
брой на заетите за разглеждания 10-годишен период (3 084 000 души) и намаляващата
безработица (средно 312 000). Обстоятелството, че пред последните години
безработицата намалява, а ние използваме относително висок неин процент, допълните
засилва консервативността на изчисленията на обществената цена от отлагането.
Сумарните въздействия върху спестяванията на населението са оценени спрямо
средните стойности на частта от разполагаемия доход на домакинствата, която те
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заделят за „по-късни дни“ в банкови сметки и срочни депозити. Основните данни са от
БНБ и НСИ, от наблюденията на домакинските бюджети е изведена общата средна
готовност за потребление (“propensity to consume”). Средните годишни стойности по
всички показатели се изчисляват за периода 2007-2017 г.
Пояснения по повод потенциалните невъзвръщаеми загуби
Тези загуби биха станали действителни, ако вече подписани договори за представяне на
временни права собственост (концесии, наем, аренда на земя и пр.) и вече предприети
инвестиционни бъдат отложени или се стигне до решение за спиране или прехвърляне
на вече осъществени проекти на други собственици, изпълнители или правителството.
Тези загуби се преценяват случай по случай само за илюстрация и се отчета следното:
стойността на инвестицията (сумата наема или концесионните такси) за отминали
периоди, нетната годишна рентабилност на инвестицията или доход от права на
собственост, компенсациите за следващия период на договора и/или живот на
инвестицията плюс разходите по сделки, спорове и ефекти от прехвърляне на
собственост и други права.
Обобщението е направено в следните четири категории „обществена цена“: временно
пропуснати ползи, трайно отложени инвестиции и свързани с тях загуби, невъзвръщаеми
загуби и потенциално невъзвръщаеми загуби. Последните следва да се отчитат при
обсъждането на предложения за нещо, което наричаме „радикални реформи“
(експроприация, ограничаване на права и др. под.).
Времевите очертания за трайни ефекти отчитат сроковете на валидност на преценките
на РИОСВ по инвестиционни намерения, ОУП и пр. – пет години, според промените в
ЗООС от 2012 г. (Преценките и решенията по ЗБР, НАТУРА 2000 са безсрочни, но
изчисленията са направени при общия критерий от пет години.)
Общата картина се формира от макроикономически модел, който се основана на
следните допускания:



Времеви ограничения: среден срок на забавяне - 2,5 г., среден срок на реализация на
проектите и оценка на ефектите - 5 г., базисен период за анализа - 11 г. от 2007-2017 г.
Базисни ефекти:
o Фаза отлагане: ефекти на пропуснати ползи (в нетна настояща стойност) от
отлагане на проектите средно с 2.5 г., но при допускане за последващото им
ефективно осъществяване след приключване на съдебните и други отлагателни
процедури.
o Фаза отказ от инвестиции: ефекти на пропуснати ползи (в нетна настояща
стойност) от неосъществяването на 5% от потенциалните инвестиции поради
отказ на инвеститорите или приключване на съдебните дела в полза на ищците
след първоначалното им забавяне от 2.5 г. Тези ефекти се наслагват към
пропуснатите ползи от забавянето.
o Ефект на загуби от стартирали, но прекъснати вече извършени реални
инвестиции.

Използвани са средни величини за 10-годишния период - коефициент на БДС на 1 лв.
инвестиции, среден брой на потенциални работни места среден разход за труд и средно
възнаграждение, среден БВП, среден брой на заетите и безработните, средни приходи
в държавния бюджет и бюджета на НОИ от ДДФЛ, данък върху печалбата, ДДС, акцизи,
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осигуровки за пенсия и здраве, средни нетни активи и постъпления на универсалните
пенсионни фондове.
Уточненията на допусканията и методологията, засягащи отделни казуси,
инвестиционни намерения и дела, са дадени, за по-голяма яснота и възможност за
проверка, в контекста на самото изложение. Това се отнася най-вече за оценките на
обществената цена от забавянето на инвестиционните намерения в областта на
републиканската пътна мрежа и отделни казуси по ЗЗТ.
Източници на статистическа и друга информация
Статистическите извори за икономиката и опазването на околната среда са БНБ, НСИ,
министерство на финансите и ИАОС. За делата в административните съдилища
информацията, която ползваме е от три източника: ВАС и интернет-страниците на самите
съдилища, МОСВ и частично МРРБ (информацията от МОСВ е дадена – за улеснение на
проверката – в приложенията), и пресата, медиите и интернет страниците на ищците.
Някои дела са Европейския съд, откъдето е и информацията по тях.
Бюджетната информация за съдилищата е от отчетите и интернет страницата на Висшия
съдебен съвет, а за МОСВ – от страницата на министерството. В отделни случаи сме
молили за допълнителна консултации, които ни бяха давани на време.
От регистрите на МОСВ черпим информация и за разходите, процедурите и делата по
повод оценки на съвместимост, екологични оценки и ОВОС. Пак оттам е информацията
за изпълнение на проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС), изпълнението на стари и разработването на нови планове
за управление на национални и природни паркове, НАТУРА 2000 и Оперативна програма
Околна среда и др. На прегледите на опазването среда от МОСВ по региони се основава
и анализа на забавените инвестиции и техните ефекти по Южното Черноморие. Общите
доклади на ИАОС са взети предвид, но не са анализирани подробно, поради
съображения.
Информацията за цени на строителни разрешителни, земя, гори и имоти е черпена от
НСИ, от страниците на общини и пр., но при нужда сме се допитвали до Интели Агро и
Явлена ООД. По състоянието на реституцията сме получавали консултации от областните
поземлени комисии и директорите на националните природни паркове. С тях сме
уточнявали и информацията по изпълнението ПУ на парковете и предстоящите
инвестиции в тях. При необходимост сме проверявали информацията в общини и сме
интервюирали инвеститори в Югоизточна и Централна Южна България.
Международните сравнения са правени по статистиката на ЕВРОСТАТ, Европейската
Агенция по околна среда, и Environmental Performance Index на Йелския Университет.
По отделните казуси сме използвали наличните в интернет източници, включително
такива, които излагат намеренията и аргументите на ищците по различните дела,
оспорващи процедури по опазване на околната среда. Данните за благосъстоянието и
състоянието на околната среда по области са взети от портала „Регионални профили“. 21

21

Те са основани само на четири показателя, от които само два иман пряко отношение
към разглеждана тук проблематика, виж:
http://www.regionalprofiles.bg/bg/methodology/environment/
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По редица подтеми на изследването сме ползвали специализирани статистики, като тази
за пътните произшествия и жертви на КАТ, както и специализирана научна литература.
Цената човешкия живот, загубен при ПТП е оценена в дисертационния труд на Милен
Марков; ние се позоваваме на него и предлагаме отделна методика. Информацията за
процента на засегнатите права поради включване на ниви и гори в някакъв решим на
защита е от интервюта с директорите на национални и природни паркове.
В някои случаи се позоваваме на и актуализираме констатации от предишни
изследвания. Това са оценките на отложени и спрени (или предложни за спиране)
инвестиции в Североизточна България и в Централна Южна България.
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Общо състояние на опазването на околната среда от икономическо гледище
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда като дял от БВП
Според данните на НСИ, обобщени от ИАОС, през 2014 г. разходите за опазване и
възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 293.4 млн. лв.,
като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 2.7 %. Отчита се
увеличение на разходите, спрямо 2013 г. с 9.3 %, спрямо 2012 г. с 35.4 % и спрямо 2011
г. с 59.4 %.
Таблица 7: Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво
спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
(млн. лв.)
БВП
(млн. лв.)

Относителен дял
на разходите от
БВП
(%)

1700.3

71 289

2.39

735.3

1280.6

70 562

1.81

545.6

728.2

1273.8

71 904

1.77

2011

511.8

926.4

1438.2

78 434

1.83

2012

413.6

1280.0

1693.6

80 044

2.12

2013

743.6

1355.3

2098.9

80 282

2.61

2014

1052.3

1241.0

2293.4

83 612

2.74

Разходи за
придобиване на
дълготрайни
материални и
нематериални
активи

Разходи за поддържане на
дълготрайни материални
активи и за извършване на
екологични мероприятия

Общо

2008

835.8

864.5

2009

545.3

2010

Година

Източник: НСИ, ИАОС

Прегледът на бюджетните разходи за по-дълъг период показва, че на всеки 10 години
бюджетните разходи за опазване се удвояват. По-бързо растат само разходите за
социално осигуряване.
Графика 3: Разходи за опазване на околната среда след кризата от среда на 1990-те.

Източник: Министерство на финансите и Явор Алексиев (Инфограф – Важните числа).22

22

В обобщеното разходно перо на графиката тези за опазване на околната среда са
приблизително 50% за целия 20-годишен период. Виж подробности в: Явор Алексиев. За какво
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Според наличните данни на НСИ общите разходи за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи с екологично предназначение през периода 20102013 г. надвишават 2.2 млрд. лв. През същия период общите инвестиции в икономиката
са в размер 69.7 млрд. лв. По този начин инвестициите в дейности, свързани с
опазването и възстановяването на околната среда представляват приблизително 3.2% от
общите.
В основата на по-нататъшните оценки на социалноикономическите ефекти от отложени
инвестиционни намерения и проекти в областта на или поради съображения за
опазване на околната среда за периода 2007-2011 г., ние използваме следните
показатели за БВП (реален обем, по текущи цени), заетост, БВП на един зает и БВП на
човек от населението.
Таблица 8: Стойности на някой основни макроикономически показатели за периода 2007-2017 г., на
година в средногодишно изражение
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Средно
БВП млрд
63.5 72.8 73.0 74.8 80.8 82.0 82.2 83.6 88.6 94.1 98.6
81.3
лв
Заетост
(млн)
БВП на
един зает
(хил)
Население
(млн)
БВП на
човек (хил)

3.73

3.81

3.75

3.60

3.52

3.44

3.42

3.43

3.45

3.46

3.53

3.56

17.0

19.1

19.5

20.7

22.9

23.9

24.0

24.4

25.7

27.2

28.0

22.8

7.55

7.49

7.44

7.40

7.35

7.31

7.27

7.22

7.18

7.13

7.08

7.31

8.4

9.7

9.8

10.1

11.0

11.2

11.3

11.6

12.3

13.2

13.9

11.1

Източник: ЕВРОСАТ и НСИ.

Някои международни сравнения
Кратък преглед на историческите причини и законодателство
От 1996 г. става възможно сравнението на общото икономическо състояние на отделни
страни с различни показатели на доходите и качеството на живот. Тогава, след 20 години
нагаждане на методологията, е издаден първият Индекс на стопанската свобода в света.
По-късно общите икономически показатели са сравнени с качеството на околната
среда.23

отидоха парите на държавата? (1998-2015). Инфограф – Важните числа, 13 октомври 2016:
https://www.infograf.bg/article/1475947257000.
23

Виж теоретическите основания и методологията на сравнения, изложени от част от съставителите
на индекса: Richard L. Stroup, Economic Freedom and Environmental Quality, Free to Choose Conference
Proceedings,
October
2003,
Dallas,
Federal
Reserve
Bank
of
Dallas,
2014:
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/pubs/ftc/stroup.pdf и Joel Wood and Ian Herzog,
Economic
Freedom
and
Air
Quality,
Vancouver,
Fraser
Institute,
2014,
pp.
5-7:
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-and-air-quality.pdf. Съиздател на този
индекс за България е ИПИ.
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След като през 2014 г. Йеилския Университет започва композирането на Индекса на
представянето на околната среда24, съчетанието на данните от двата индекса дава
възможност за редовно съставяне на корелации.

Графика 4: Икономическа свобода и състояние на околната среда в България през 2018 г.

Източник: Fraser Institute, Yale University, собствени изчисления.

За 2018 г., като за предишни години, особено след 1998 г., България показва движение
нагоре и по двата индекса. Тя преминава от групата на страните със среден нисък доход
на човек от населението към тази на страните с висок среден доход и от групата на
„свободните“ към „предимно свободните страни“.
По състояние на околната среда, България е в горната четвъртина на страните с
относително чиста околна среда.
През 2018 г. България e на 30-то място в света, след чувствително подобрение от
предишната година. От новите страни членки на ЕС пред нея са само Словакия и Литва.
През 1990-те основни фактори в подобряването на околната среда в новите страни
членки на ЕС, в това число и България, действат донякъде „от само себе си“. В началото
на 1990-те ключов „изчистващ“ ефект имат рецесията, стопанският упадък на
неконкурентните на международния пазар, декапитализирани енергийни и
промишлени предприятия от епохата на централното планиране. Неконкурентни в
международен план, те са очевидно основните замърсители в национален и
трансграничен контекст.
Това прави относително лесна промяната на законодателството и в частност прилагането
на принципа „замърсителят плаща“. Поради обстоятелството, че новите страни членки
разработват и по-важното – прилагат, законодателството си през 1990-те, равнищата на
24

Виж: Environmental Performance Index, 2018:
https://epi.envirocenter.yale.edu/2018/report/category/hlt
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общо замърсяване на средата при тях са по-високи, поради „наследството“ и времето за
прилагане на новите закони за опазване на околната среда. При широкомащабната
приватизация, този принцип при тях (включително в България) е цялостно и добре
приложен.
Но новите собственици не отговарят пряко за стари щети, нанесени върху околната
среда, макар и да имат задължения и разходи по тяхното намаляване след
приватизацията на предприятия. Например на нови и особено чуждестранни
инвеститори в енергийни и химически предприятия по-лесно се налагат високи
стандарти на опазване на околната среда, отколкото на държавни собственици или нови
местни частни собственици. За стари щети отговаря старият собственик, т.е. държавата,
данъкоплатците. Това донякъде определя и относително високия общ дял на
публичните разходи по опазване на околната среда спрямо БВП в сравнение със „стара“
Европа.
Съществена роля за подобряването на околната среда в „нова“ Европа в началото на
1990-те играят и приемането на законодателството на Директивите ЕС за ОВОС (1987 г.),
и достъпа до информация в областта на околната среда (1991 г.), 25 екологичните
стандарти на кредитиране, прилагани от Световната банка и ЕБВР (когато тези страни
практически нямат изгоден достъп до инвестиционно кредитиране) и грантовите схеми
по програмата ФАР и други международни програми.26
В един момент след 2000 г. в действие се включва т.нар. „екологична крива на Кузнец“
(“environmental Kuznetz Curve”): общият ръст на икономиките и доходите позволява да
се обръща повече внимание на и да се заделят средства за опазване на околната среда.
Типичен пример в България е скорошното, т.е. след големите промишлени
замърсявания и фалита на няколко основни замърсителя (например „Кремиковци“ АД,
ОЦК „Кърджали“ и др.), внимание към чистотата на.27
Това става възможно поради общото относително добро – както спрямо предишни
периоди на развити на икономиката на България, така и в международно-сравнителен
план – поведение на икономиката. Динамиката на тази макроикономическа обстановка
е показана в следната таблица, от която е изключена единствената година, 2009-та, на
рязък икономически спад от близо -5% от БВП.
Таблица 9: Динамика на основните фактори на БВП през 2000-2017 г., с изключване на годината на
рецесия (2009 г.)

25

България е първата страна направила това през 1991 г.

26

Няколко примера: по програмата ФАР чрез МОСВ се запазва и усъвършенства системата за
наблюдение на състоянието на околната среда и са оборудвани РИОСВ в ситуация на остри бюджетни
дефицити; България, със съдействието на правителството на Конфедерация Швейцария и експертизата на
Световната банка е първата Европейска страна приложила редукция на външния дълг по схемата „дълг
срещу околна среда“ (и капитализирала Доверителния фонд), с помощта на Японската агенция за
международно сътрудничество е изпълнена програма за изчистване на околната среда около КЦМ до
Пловдив и пак със заем от Световната банка се финансира преодоляването на замърсяванията от преди
1989 г.
27

Виж обяснение на действието на кривата на Кузнец в дебата за чистотата на въздуха в София в:
Петър Ганев. Икономика на мръсния въздух в София. Преглед на стопанската политика, бр. 867, 12
януари 2018: http://ime.bg/bg/articles/ikonomika-na-mrysniya-vyzduh-v-sofiya/ .
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2001-2008

2010-2017

2000-2017

БВП

6.1%

2.1%

3.6%

Потребление

6.5%

2.2%

3.8%

БКО*

16.0%

-2.4%

4.8%

Износ

9.7%

7.0%

7.1%

Внос
14.5%
5.1%
7.6%
Източник: НСИ, собствени изчисления на КС2; БКО – „брутно капиталообразуване“

Може да се предполага, че общият ръст на икономиките не само на България, но и на
новите страни членки и постепенното преодоляване на все още наличните последици от
стари замърсявания (макар основните „изчистващи“ ефекти да са вече налице), ще
изтласкат повече инвестиции в опазването на околната среда в частния сектор и
вероятно ще доведат до общ спад на правителствените разходи по това перо в БВП. Ако
в обозримо бъдеще не се случи значително нарастване разрастване на държавния
сектор, тази засега едва забележима тенденция вероятно ще продължи. Такъв ефект
частично се наблюдава и сега, както се вижда от обобщената информация в следващия
параграф.
Публични и индустриални разходи по опазване на околната среда в България и ЕС
Следните няколко графики показват, че България се намира след водещите страни в ЕС
по разходи за опазване и възстановяване на околната среда като дял от БВП. Последните
налични данни на ЕВРОСТАТ са за 2013 г.
Публичните разходи в тази област са около 35% по високи от следното равнище този
показател на за страните – членки на ЕС. Само Холандия и Малта изразходват повече
пари на данъкоплатците за целите на опазването на околната среда. Обяснението в
разбирането на микроикономиката на тези страни, особеностите на Малта като островна
икономика с относително малко население, а за Холандия – във финансирането на
водните басейни, океанските диги и приходите в държавния бюджет от концесии за
добив на енергоресурси от Северно море. Особеното за България обаче е, че повечето
от данъчните левове отиват за покриване на текущи разходи, не толкова за инвестиции
в опазването на околната среда. Сам по себе си този факт не е нито лош, нито добър.
Изразходването на публичните средства и компоненти на опазването на околната среда
една от графиките позволява да се предположи, че у нас инвестициите са в някаква
преобладаваща част дело на частния сектор, тъй като специализираните частни и
държавни предприятия по опазване на околната среда имат относително малък дял в
общите инвестиции в тази област като дял от БВП.
Повече от половината от страните членки на ЕС са с по-голям дял на специализираните
предприятия. От новите страни членки Естония, Румъния, Полша, Литва и Чехия са поголеми разходи на държавните предприятия за опазване на околната среда. В Графика
5 по-долу тези страни са градирани според последните налични данни.
По публични инвестиции в опазването на околната среда България е на трето място
отзад напред. С по-ниски такива разходи са само Дания и Швеция.
Текущите разходи са по-малко от инвестициите на държавния бюджет в опазването на
околната среда.
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Но общо като дял на тези разходи в БВП, публичните разходи са значително по-ниско от
средното в ЕС, но са значително по-съществени от тези разходи в страни като
Люксембург, Финландия, Словения, Хърватска, Сърбия или Словакия.
Текущите разходи са по-малко от инвестициите на държавния бюджет в опазването на
околната среда.
Общо като дял на тези разходи в БВП, публичните разходи са на значително по-ниско
равнище от средното в ЕС, но са значително по-съществени от тези разходи в страни като
Люксембург, Финландия, Словения, Хърватска, Сърбия или Словакия.
Това добре се вижда от следващата графика.
Графика 5: Разходи на специализирани предприятия за опазване на околната среда като дял от БВП
(2012 г.)

Източник: ЕВРОСТАТ

Таблица по-долу показва публичните разходи
подобласти в избрани страни от ЕС.

за опазване на околната среда по

Разходите за опазване на въздуха в България заемат най-малък дял в сравнение с
другите подобласти като съотношението е съпоставимо с това в Унгария. За решаването
на проблеми с отпадъчните води и отпадъците се изразходват съответно около 4.5 и
почти 7 пъти повече публични средства в сравнение с всички останали компоненти на
средата.
Таблица 10: Публични разходи по подобласти на опазването на околната среда (избрани страни от ЕС,
2013, млн евро)
Страна
Въздух
Отпадни води
Отпадъци
Други
България
1.1.
147.3
241.4
35.5
Чехия
19.7
297.6
350.8
62.7
Естония
0.2
37.9
8.5
4.2
Унгария
1.1
227.3
47.1
41.5
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Румъния
Източник: ЕВРОСТАТ.28

31.3

148.2

442.3

25.8

От само себе си се разбира, че разпределението на ресурсите се определя от
особеностите на околната среда в отделните страни, размера на съответните
икономики, приоритетите им в политиката по опазването им и прехвърлянето на
разходи върху частния сектор.
В тази таблица са важни съотношенията спрямо рубриката „други“, в която обикновено
влизат публичните разходи по превенция на щетите за околната среда.29
Съотношението в България е подобно на това в Естония, по-добро за „други“ от Румъния
и сравнително по-неизгодно от това в Чехия и Унгария.
Съотношението на инвестиции в околната среда и текущи разходи по нейното опазване
в България е подобно на други нови страни членки, в частност Словения и Чехия. То е
приблизително 1 към 5 и близко до средните стойности в ЕС.
(Под текущи разходи тук се разбират административните разходи, разходите за
информация и осигуряването на достъп до нея и др. под.)
Сравнението на конкретните параметри на разходите за дейности по опазването на
околната среда в България с другите страни за 2016 г. показва, че разходите за
намаляване на щетите, управлението на водните ресурси защита на биоразнообразието
и изследванията и развойната дейност практически не се финансират от данъци.
Теса дело на частни предприятия, изследователски и научни организации,
международни финансирания и вероятно се покриват от цените за ползване на
ресурси.30
Следващата графика показва съотношението на публичните разходи в тази област в
първата „нормална“, след-рецесионнна година.
В промишлеността, която е практически изцяло частна, разходите за опазване на
околната среда са 0.75% от БВП през 2013 г.
Подотраслите, в които те са съсредоточени са в машиностроенето, електроенергетиката,
снабдяването с природен газ и водоснабдяването и минното дело.
Към тях следва да се добавят разходите на специализираните доставчици на услуги по
опазването на околната, които допринасят за 0.7% от БВП такива разходи. Тези
съотношения са онагледени във следващите две графики.
28

За информация по всички страни членки, виж „Публични разходи по подобласти на опазването
на околната среда (ЕС 2013, в млн евро)“ в приложенията.
29

Според инструкциите на ЕВРОСТАТ (Виж: Manual on sources and methods for the Classification of
the Functions of Government (COFOG) Statistics, EUROSTAT, 2011, p. 54) тук влизат разходите за
измервания, контрол, лаборатории и др. под., както и административни, обучителни, информационни и
образователни дейности, специфични за тази сфера, доколкото могат да бъдат отделени от други
дейности, свързани с мероприятията в тази сфера.
30

Виж: Total general government expenditure on environmental protection, 2016 (% of GDP, % of total
expenditure), EUROSTAT, 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/7/7b/Total_general_government_expenditure_on_environmental_protection%2C_2016_%2
8%25_of_GDP_%25_of_total_expenditure%29.png .
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Графика 6 и 7: Разходи по опазване на околната среда в промишлеността, по подсектори (ЕС, 2013, %
от БВП)

Източник: ЕВРОСТАТ.
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Ефекти върху подобряване качеството на околната среда
В сравнение с периода преди 1990 г. България бележи забележителен успех опазването
на различните компоненти на околната среда. В резюмето на тези развития, направено
от Боян Рашев31 се извеждат следните положителни развития:











Общите емисии на всички значими замърсители на въздуха (прах, СО, SO2, NOx, NH3, H2S,
летливи органични съединения) в България са намалели с 60-80%;
на тежките метали – с над 90%;
водите се замърсяват много по-малко с органични отпадъци, азот, фосфор, тежки
метали, хлорни съединения, пестициди, а качеството им е в пъти по-добро;
Горите са се увеличили със 7 000 кв. км. (>20%), ръст, сравним с площта на Софийска
област; само в НП Пирин прирастът на гората над 30 пъти надвишава сечта (за периода
след 2004 г.);
Над 35% от територията на страната има някакъв статус на защита спрямо под 5% през
1989 г.;
Спадът в популациите на едрите бозайници и птици е овладян, а много от тях вече
нарастват. Животни, смятани за безвъзвратно загубени, се завръщат
България е сред водещите страни в света по относително намаление на емисиите на
парникови газове - около 50% от емисиите през 1988 г.,
енергийната и водната продуктивност в промишлеността е нараснала 3-4 пъти,
делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление надминава 16%.

През 2014 г. България е на 41-во място в EPI През 2016 г. мястото е 33-то, а през 2018 –
30-то в света по качество на околната среда и политиката по опазването й.

31

Виж:
Боян
Рашев.
Екология
на
свободата.
Дневник,
https://www.dnevnik.bg/analizi/2014/11/25/2425120_ekologiia_na_svobodata/ .

24

ноември

2014:
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Казуси
Натура 2000: история и процедури
България и страните с най-голяма територия в Натура 2000
Средно за страните от ЕС защитените зони са 18% от територията им. Има страни, в които
този процент е по-голям от този в България. Приблизително 35% защитени територии по
НАТУРА у нас, не е формален рекорд в ЕС, но предвид на географските особености
процентът реално е много висок.
Най-много територия, включена в НАТУРА има Хърватска - 37%, с 36% е Словения е след
Хърватска и преди България. Сравнението с тези две страни е от съществено значение за
разбирането на българските особености.
В Хърватска територията по НАТУРА е предимно един резерват в централната част на
страната - резервата Плитвицки езера, плюс острови - над 1 200 островни образования,
с площ 3 300 км2 (над 6% от територията на страната), по голямата част от тях
необитаеми.32 Както в резервата, така и на островите, които са популярни туристически
направления, стопанската дейност е съобразена със завареното положение и не е
пречка за стопанска дейност в областта на туризма. Опазването на резервата се
финансира от туристически посещения при цена посещение от около 15 евро на човек.33
В Словения планините са 70% от територията на страната. Природните паркове и
резервати са определени като такива сравнително скоро (2/3 от тях след 1980-те години,
три след 2000 г., при общ брой на всички паркове 14). Сред тях са и туристически
дестинации от XIX век като масива на връх Триглав, изворите на р. Сава, езерото Бохин,
части от басейна на р. Кръка, пещерата Пойстойна и др. В същото време, в Словения има
49 курорта с около 270 км ски писти и почти 200 лифта,34 половината от тях в
непосредствена близост до защитени територии, а една ски-зона е в единствения
национален природен парк „Триглав“.35 Всички те са добро качество на
инфраструктурата за достъп. Словения към края на 2016 г. има две дела за неспазване
на законодателството на ЕС по опазване на околната среда, но те са свързани с Натура
2000.
Примерът на Словения налага някои и някои общи сравнения с използването на
планините техните защитени територии в по-широк контекст. Това сравнение спестява

32

List of islands of Croatia, Wikipedia. Интересно е да се отбележи, че този парк по българските
разбирания е „напълно урбанизиран“, както и че входът в него е платен, билетът във „висок“ сезон е
около 40 лв. Виж: https://np-plitvicka-jezera.hr/en/# .
33

Виж: Велислава Пеева. Боян Рашев: Опазването на природата може да е печеливш
бизнес. Медиапул, 29 май 2018: https://www.mediapool.bg/boyan-rashev-opazvaneto-naprirodata-mozhe-da-e-pechelivsh-biznes-news264384.html.
34

Ski resorts Slovenia: https://www.skiresort.info/ski-resorts/slovenia/

35

Словения има малко по-различна категоризация на защитените територии от България, виж
подробности в: Nature parks of Slovenia, Ljubliana, Ministry of the Environment and Spatial Planning, 2011:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/en/parki_slovenije_11_ang.pdf л
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място при обсъждането по-долу на специфичните казуси с отлагането на инвестиционни
намерения в планините Витоша и Пирин.
Ски туризъм и природни паркове: щрихи от чуждестранния опит

В Алпите, Пиринеите, Карпатите, Татрите, Северен и Южен Кавказ около 80% от к Алпите
и Карпатите 80% от ски курортите се намират на надморската височина, на която са и
Банско, Боровец, Витоша и Пампорово (и останалите 16 писти и пистички, където в
България е възможно да се карат ски с някакво подобие на лифт или влек).
Достатъчен е бегъл поглед на Уикипедия на английски с търсене на ключови думи
„списък на ски зони и курорти в Европа“, за да се направи проверка на
местонахожденията на ски-зоните. Резултатът е че не малко ски зони със природни
паркове. Един тях е Стелвио, в Италия – с 35 лифта и 102 км писти; или Екрин (Франция)
– 215 лифта и над 770 км писти. Много близък статут до ски-зоните Банско и Алеко има
ски курорта Шпиндеров Млин, в Кърконошите (Чехия). Той отвсякъде е ограден от
национал парк, който също е в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Или пък
ски зона Ясна, в Словакия – изцяло в национален парк. Същото е положението и с Понт
де Спаня, в Пиринеите.36
В един скорошен анализ по темата на Димитър Вучев се споменават следните три
съществени факта:
•
•
•

Според данните на Държавния горски фонд ски пистите в България са 0.002%]
Най-популярните ски курорти в Австрия, Германия, Франция и Италия използват 10% от
защитените територии;
През 2018 г. 195 хил български граждани са избрали прекарат ски ваканция в Алпите
(ръстът на посещенията само в Австрия е почти 15%).37

Особености на българския опит
Процедурата по включване на територии в зони по НАТУРА 2000 би трябвало да
предполага, че онова, което е започнало като стопанска дейност, преди включването на
дадено местообиталище, може да продължи при спазване изискванията на
законодателството по опазване на околната среда, на директивите, които прилага
програмата. Хронологията на действията, предприети по повод изграждането на
вятърни електроцентрали и едно голф игрище на територията на нос Калиакра и на север
от него, довели осъждане на България от Европейския съд в Люксембург през януари
2016 г.38 е следната:



Разрешения и лицензии за изграждането са издадени през 2006 г.;
България става член на ЕС на 1 януари 2007 г.;
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Интересен факт е, че през 2009 г. Световният фонд за дивата природа излезе със
становище, че ски зоните застрашават парковете само в България, Словакия и Румъния (от
страните членки на ЕС), но не и в старите страни членки.
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Димитър Вучев. Зелени заблуди за зимния туризъм. Business Quarterly, 1/2018, с. 16-18.
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Виж: Judgment of the Court (Third Chamber) of 14 January 2016 — European Commission v
Republic
of
Bulgaria
(Case
C-141/14):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.098.01.0004.01.ENG
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Законът, който определя заплащането на електроенергия от ВЕИ е приет през юни 2007
г., предварителните договори са потвърдени през 2008 г. за период от 12 години (след
като на основата на предварителните договори е осигурено финансиране и са изградени
парковете);
Определянето на специални защитени зони по НАТУРА става след като този процес е
започнал, през 2008 г.;
Съдебната процедура започва през март 2014 г. с подаване на жалба от ЕК срещу
България,39 в която се заявява, че България е нарушила две директиви – тази „за
местообитанията“ (Директива 92/43/ЕИО, в сила от 1992 г.) и Директива 2009/147/ЕО („за
птиците“, в сила от 2009 г.);
От март 2014 до януари 2016 г. правителството на България не успява да защити своята
позиция и през януари 2016 г. Съдът фактически приема, че „България трябва да плати
разходите“, което фактически означава, че въпросните обекти не би трябвало да са
построени и/или следва да бъдат спрени, изведени от експлоатация и демонтирани (а
околната среда в някакъв смисъл възстановена), и/или да заплати глоба до момента на
съобразяването със съответното законодателство;40
През август 2016 г. България изпраща до ЕК писмо, в което обяснява, че законите нямат
обратна сила.

За разлика от по-късни решения на Европейския Съд, като например това по дело
C‑97/17 (също по силата на Директивата за птиците, по повод, че България не е обявила
за специална защитена зона обхващащо орнитологично важните местности в Рила
планина),41 по което МОСВ предприема мерки за срочно спазване на изискванията на
Директивата,42 резултатите по дело С-141/14 са трудно поправими.
Правно-технически включването на територии в НАТУРА 2000 става със заповед на
министъра на околната среда и водите.
Особеното тук е, че:

39

Виж: Action brought on 24 March 2014 — European Commission v Republic of Bulgaria:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.159.01.0018.01.ENG .
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Размерът на глобата е 2.4 млн лв еднократно и по приблизително 40 хил лв за всеки ден
закъснение.
41

Виж това дело в: Неизпълнение на задължения от държава членка — Опазване на
природата — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Специална защитена зона
(СЗЗ) — Класифициране като СЗЗ на най-подходящите по брой и площ територии за опазването
на видовете птици, посочени в приложение I към Директива 2009/147 — Орнитологично важни
места (ОВМ) — ОВМ „Рила“ — Частично класифициране на ОВМ „Рила“ като СЗЗ“:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201489&pageIndex=0&doclang=
bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=368292 .
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Виж: МОСВ. МОСВ предприема действия в изпълнение на решението на Съда на ЕС за
Орнитологично важно място Рила. 26 април 2018 г.: https://www.moew.government.bg/bg/mosvpredpriema-dejstviya-v-izpulnenie-na-reshenieto-na-suda-na-es-za-ornitologichno-vajno-myastorila/.
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като административен акт на министър, който засяга права, той би трябвало да бъде
обсъден с евентуално засегнатите страни;
заповедта на общо правно основание може да бъде обжалвана само във ВАС, което вече
леко затруднява процеса;
но по НАТУРА процедурата, учредена със ЗБР, е различна: Според МОСВ (министърът)
отговоря за разработването и приемането на заповедите за защитените зони в България,
те се публикуват се в "Държавен вестник" и не подлежат на обжалване.

Включването на земи в НАТУРА първоначално става в края на 2007 г., заповедта на
министъра на околната среда е публикувана в Държавен вестник, бр. 107 за 2007 г., т.е.
преди Коледа. Това донякъде обяснява невниманието на засегнатите страни както към
обхвата, така и към процедурите и изискванията по НАТУРА. Междувременно се
натрупват вече започнати и/или нереализирани инвестиционни намерения, което
създава политически напрежения, гарнирани с известни очаквания, че нещата ще се
оправят „от само себе си“ (например след изборите от 2009 г.)
През следващата 2008 г. заповедите са вече 78, което създава непреодолими пречки
пред логистиката на обсъждането им (ако изобщо са провеждани такива, те би трябвало
да са по две на седмица). След това има три години с десет и малко над десет заповеди
(2009, 2010 и 2012 г.) средно на година; през другите години заповедите се броят на
пръстите на едната ръка. Очевидно е, че проблемите с необсъдени перспективи и
ограничения по НАТУРА в България са съсредоточени в 2008 г.
В тази ситуация природозащитните организация крайно неправилно предполагат, че
„процесът е въпрос основно на политическо желание на МОСВ“. 43 Положението не е
такова даже по времето на централното планиране преди 1989 г.
Допълнителна особеност на положението специално в този регион на България има и
обстоятелството, че процедурите по определяне на зоните по НАТУРА съвпадат по време
(макар и половин година закъснение) с приемането на законодателството за
възобновяемите енергийни източници.
През юни 2007 г. е приет закона за възобновяемите и алтернативни енергийни
източници и био горивата, това става преди формалното включване на територии в
обсега по НАТУРА 2000.44 Той поставя началото на инвестиционен бум във ВЕИ.
Електропреносните и разпределителни дружества биват задължени да присъединяват
ВЕИ проекти с приоритет и да изкупуват цялото доставено количество електроенергия
от възобновяеми източници по определени от държавния регулатор стимулиращи цени.
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Виж: Обявяване заповеди за защитените зони от мрежата Натура 2000. Биоразнообразие и гори.
Зелени Закони: https://zelenizakoni.com/tema/bioraznoobrazie-i-gori/debat/obyavyavane-zapovedi-zazashchitenite-zoni-ot-mrezhata-natura-2000 .
44

По това време само една българска организация анализира създалата се ситуация и само
през 2007 г. публикува четири статии и едно становище с критика на създалото се положение.
Виж, например: Адриана Младенова. Натура 2000 – повече натурална, отколкото природна.
Преглед на стопанската политика. 5 януари 2007: https://ime.bg/bg/articles/natura-2000poweche-naturalna-otkolkoto-prirodna/; Становище на ИПИ по повод подхода на правителството
към „Натура 2000” (пак там) и Красен Станчев. Натура 2000 в българското законодателство или
кой ще яде круши. Преглед на стопанската политика, 2 февруари 2007:
https://ime.bg/bg/articles/natura-2000-w-bylgarskoto-zakonodatelstwo-ili-koj-shte-qde-krushi/ .
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На обстоятелство обръща специално внимание бившият министър на околната среда и
водите г-жа Караджова.45 И НАТУРА, и ВЕИ са политики на ЕС, и би трябвало да са в
някаква синергия. Съдейки по публикации в пресата, неправителствените експерти,
които подпомагат МОСВ в определянето на териториите по НАТУРА са естествени
привърженици и на двете политики, но в същото време предполагат, че инвестициите в
ВЕИ по Северното Черноморие са, меко казано, непорядъчни.46
Северно Черноморие47
Два съществени индикатора на опазването на околната среда („дял на население с
канализация и пречиствателни станции за отпадни води“ и „емисии на вредни
вещества“) показват подобрение на състоянието на околната среда.
Проблемите с териториите по НАТУРА не са от местно, а по-скоро от международно
естество.
Най-съществен е проблемът с инвестициите, попаднали в обсега на НАТУРА е около нос
Калиакра, където има три вятърни парка. Такива няма къде другаде в България да бъдат
построени, освен там и по билото на Стара Планина. Само около 3% от територията на
страната са подходящи за търговско производство на вятърна електроенергия.
Инвестиционният процес там започва и е напреднал във финансовата си фаза преди
датата на включването на тези землища в НАТУРА. Подобен е и случаят с едно голф
игрище, чието изграждане е започнато още по-рано от парковете. Инвеститорите и
местните хора, чието виждане е много важно и за определянето на особения решим по
НАТУРА, и като основа за демократично договаряне на интереси, не са питани дали това
включване трябва да се случи и ако да - как.
Включването на землищата около нос Калиакра в НАТУРА става (частично) през
декември месец 2007 г. Собствениците на земя, инвеститори на паркове, научават за
това от актуализацията на землищата по НАТУРА, което е обявено с министерска заповед
2008 г. Когато 2012 г. започва наказателна процедурата в ЕС, реакцията на
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Виж: Нона Караджова: Споразумяването за земите на Калиакра трябваше да стане отдавна, но
едва
Нено
Димов
събра
смелост.
Дебати,
9
август
2017:
https://debati.bg/specialno_za_debati_bg_nona_karadjova_5_pyti_po_visoka_shteshe_da_e_cenata_na_toka
_ako_ne_bqhme_napravili_promeni_v_zakona/. Виж подробности по цените и следващите развития в:
Кратка история на развитието на ВЕИ сектора у нас. Българска ветроенергийна асоциация: www.bgwea.org
(без дата).
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Виж, например: Атанас Чобанов. „Калиакра“ – щета за стотици милиони. В: Зорница
Славова (редактор), Иван Бедров и Петя Дюлгерова (съставители). Черна книга на
правителственото разхищение 2017. София, Фондация за свободата „Фридрих Науман“, 2017, с.
57-62. Авторът, обяснявайки коректно решението на Съда, не обръща внимание на хронологията
на събитията и социалноикономическите дадености през 2006-2007 г. в региона (за тях – в
следващия параграф), а обяснява случилото се с „любов към субсидиите“ (с. 59-61).
47

Виж: Регистър на Защитени зони от Натура 2000:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites . Площите по „Натура“ за цялото
Черноморие са описани с необходимите подробности и в: Защитени зони от Натура 2000 по Директивата
за местообитанията и Директивата за птиците по българското черноморско крайбрежие:
http://www.natura.bsnn.org/pdf/Protected_Natura_3.pdf.

45

правителството е допълнително да утежни условията за стопанска дейност в района,
вероятно с очакването, че по-високите изисквания ще смекчат санкциите.
Нормалната правна логика би трябвало да вземе предвид, че първо инвестиралият е
първи по право, защото законът, заповедите на министъра и пр. не могат да имат
обратна сила спрямо вече сключени договори и започнати на тяхна основа проектr.
От изграждането на вятърните парковете до ден днешен няма категорични данни, че те
вредят на околната среда и прелетните птици. Инвеститорите предлагат инсталиране на
радар за ранно предупреждение, той е финансиран и изграден, като наблюдението на
движението на птиците се извършва от екологични организации с доказано
порядъчност, каквото е например Кралското Дружество за защита на птиците от
Великобритания. Самите наблюдатели трябва да са от българското такова дружество.
Понякога това са експерти, участвали в определянето на местностите по НАТУРА. От
страницата на МОСВ вече не може лесно да се съди за първоначалните решения на
НАТУРА и експертите, които са ги изготвили.
Експерти от съответните дружества за защита на птиците следва да наблюдават прелета
на птиците, но организацията, в която техните организации членуват и/или с която си
сътрудничат - International Society of Protection of Birds - започва делото в ЕС против
България.
Европейската комисия е възбудила 25 подобни дела, завършили с осъждане на страни
членки на ЕС. Но в повечето случаи те засягат относително малки територии. В
българския случай става дума за относително голяма територия и съответно глобата е
много голяма. Ако бъде наложена, тя би била пряк разход по осъществяването на
политиката по НАТУРА, но с много значими странични последици за икономиката и
държавния бюджет.
Изменение на стимулите и опит в опазването

Когато се строят, например вятърни паркове, правата на собствениците са възмездени,
преминаването през нивите и землищата - т.нар. сервитутни права - е заплатено и по
българското законодателство нарушенията на почвата (при транспортирането и
издигането на турбините и „перките“) са изцяло възстановени в първоначалния им вид.
Няма нито една нива, която да не е поправена. Възнаграждението за сервитутни права е
до два пъти по-голямо от годишната аренда на декар земеделска земя в тази част на
България. Игрището за голф не вреди на птиците. Може да се смята, че определи –
животински видове са намерили друго местообитание, но никой не знае, защото не са
проведени точни изследвания преди включването на тези територии в зоната на
НАТУРА.
Споменатото по-горе изключителното съотношение стопански обстоятелства се състои в
следното:



Един декар преди да започнат да се строят вятърните паркове има цена между 200 и 300
лв., отделни сделки са сключвани при цена от 500 лв.
Когато започва строителството на парковете един декар получава цена между 3000 лв. и
6000 лв.

В тази ситуация, когато дори и хора с мисия на Майка Тереза, се нуждаят от средства за
благородните си идеи, собствениците на земя всъщност се съревновават с другите
собственици, за да построи "перка" на тяхната нива. Общинските власти също получават
46

възможност за попълване на местните бюджети и те се възползват от нея, продавайки
или отдавайки под наем общинска земя и събирайки безпрецедентни (поради
мащабното строителство и използването на техника) местни данъци и такси..48
С други думи, местните общности са извънредно мотивирани. Те подобряват своето
незавидно материално положение от 1996 -1997 г., с тогавашните „зърнена криза“,
четирикратно обедняване и най-скъпия фалит на банки в новата история на Европа.
Източникът на доходи е земята. Но собствеността върху нея не е капитал сама по себе
си, финансирането на обработването ѝ е сложен и дългосрочен процес, а описаните
обстоятелства предоставят изгоди, които са няколкократно по-добри от доходите от и
субсидиите за земеделие взети заедно. (Тези последните всъщност не изчезват, а само
временно намаляват по време на строителната фаза на вятърните паркове.)
Това са и основните причините на т.нар. "застрояване" не само по Североизточното
Черноморие, но и изобщо. Крайно невероятно е подобно съчетание на стимули за
застрояване да се повтори. Отделните бъдещи инвестиционни намерения вероятно ще
бъдат подложени на ограниченията на вече действащото законодателство и по НАТУРА
2000. Въпреки съдебните спорове и символно значими протести по повод отделни
намерения и ОУП, процедурите по ЗУТ, ЗБР и ЗООС в общия случай се прилагат добре и
изпълняват мисията си.
Потенциално невъзвръщаемите загуби
Паркът на Mitsubishi e около 120 млн. долара, този на AES - 230 млн. евро, на EVN - между
90 и 100 млн. евро. Сумата на тези инвестиции е 450 млн. евро. Това са само преките
интереси, които трябва да бъдат обезщетени, ако, например, бъдат разрушени
парковете, отнети лицензите им или се национализират и преподадат, преотстъпят за
стопанисване вятърните електроцентрали. Но ще има и разходи по демонтажа и по
възстановяването на околната среда (поне 90 млн евро), плюс обезщетяване за
пропуснати ползи. Получава се, че потенциално невъзвръщаемите разходи за бюджета
са поне 600 млн евро. Към тях трябва да се добавят около 10 млн евро инвестиции и
разходи по поддържането на голф игрището.
Поради структурата на заетостта в тези стопански обекти, загубата на работни места ще
е незначителна.
Южно Черноморие и Югоизточна България
Категоризация на инвестициите в региона
Инвестициите в югоизточна България през последните десетина години, могат да се
разделят основно в три групи: Инвестиции във ваканционни имоти, главно по
крайбрежието, инвестиции в инфраструктура и пречиствателни станции и инвестиции в
енергийни обекти, най-важният от които е газовия интерконектор между Гърция и
България - IGB. Именно тези обекти са и най-засегнати от обжалвания и спирания, които
съответно са предизвикали и най-големи преки и косвени загуби за икономиката на
района и страната. Споровете изглеждат естествени и са част от процеса на нагаждане
на стопанските намерения, правата на собствениците и изискванията за опазване на
48

Има положителни ефекти и върху заетостта, по време на строителната фаза, но те са краткосрочни,
поради високата степен на автоматизация на вятърните централи. Разполагаме с конкретно изследване
на тази ситуация, но тези ефекти не са предмет на настоящия доклад.
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околната среда. За този регион след 1998 г. важат същите изключителни стечения на
обстоятелствата за местните общности като описаните за Северното Черноморие, макар
и изразени в по-ниски стойности на възникващите стимули за увеличение на доходите
(поради отсъствието на проекти като тези за вятърните енергопаркове).
Бургаските езера (Атанасовско, Вая и Мандра-Пода, „са едни от най-ценните по
отношение на биологичното разнообразие природни обекти по българското
черноморско крайбрежие“49 и са важен пункт в прелетните маршрути на птиците),
солниците, Източна Стара планина, реките по Южното Черноморие, пясъчните дюни с
присъщата им флора и фауна, както и съчинението на крайбрежие и планина в
землищата на юг от Бургас усложняват цялостното прилагане на законодателството по
опазване на околната среда.50
Инвестиции във ваканционни имоти
Поведението на пазара на ваканционни имоти на южното Черноморие след 1998 г. се
характеризира с бум през първите десет години, спад на търсенето и инвестициите
вследствие на рецесията от 2008-2009 г. и плавно възстановяване на пазара към
началото на 2017-2018 г.-Особеното в сравнение със Северното Черноморие е, че тук
строителството е предимно в урбанизирани територии, чиито общи устройствени
планове се приемат или актуализират бавно. Повечето от защитените територии са
определени като такива през 1970-1990-те години, но, както и на север, тяхната
актуализация след 2007 г. оказва влияние върху стопанските намерения и
благосъстоянието.
Общият инвеститорски интерес тук също е следствие на икономическото положение на
региона и страната през средата – края на 1990 години, когато особеното съчетание на
възстановени права на собственост, силно свиване на доходи и възстановяване на
кредитното дело стимулира продажбите и инвестициите в такива имоти.
След периода на засилено строителство, рецесията намалява търсенето на имоти от
чуждестранни граждани. В началото това предимно британски поданици, които
стимулирани от възможностите за арбитраж, поради големи разлики в цените и
лихвените проценти. По-късно търсенето донякъде се възстановява, от страна на
граждани на Руската Федерация. То е подкрепено от доброто стопанско представяне на
страната (вследствие на възстановяването на сред кризата по руския държавен дълг от
1998 г. и от конюнктурата на пазара на енергийни ресурси) до 2012-2013 г. Не само
външната среда, но и развитието на вътрешни фактори на охлаждане бе предвидимо
през 2005-2006 г., не бе характерно само за България или Черноморието, но много малко
от банките и инвеститорите вземат предвид прогнозите. А те показват изчерпване на
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Виж подробности за тази оценка и преглед на част от проблемите по опазването на околната
среда в: Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското
крайбрежие: http://www.natura.bsnn.org/pdf/Ezerata_na_Burgas_Atanasovsko.pdf
50

Виж: Списък на защитени територии – РИОСВ - Бургас:
http://www.riosvbs.eu/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/141/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%
D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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търсенето и изоставане на инфраструктурата, което не можеше да не се отрази върху
цените на имотите.51
Спадът на цените петрола и другите енергийни ресурси (които формират около 30% от
икономиката на страната и 50% от държавния бюджет на Руската федерация) през 2012
и 2013 г., а след това донякъде и санкциите по повод анексирането на Крим и агресията
в Украйна, забавя руската икономика и обезценяват рублата.52 Част от руските
потенциални купувачи изчакват, а част от собствениците започват да продават (често на
сънародници).
Текущо състояние53

Така въпреки набраната инерция в строителството, по оценки на различни
представители на сектора, през 2015 и 2016 година, продажбите на ваканционни имоти
по морето са се свили средно с около 20%.
През 2014 и 2015 г. пред РИОСВ - Бургас, са заявени около двайсетина инвестиционни
намерения за изграждане на ваканционни комплекси. Ако те се осъществят, застроената
площ ще се разшири 300 000 м2, легловата база, макар традицията на изчислението й да
е странна от икономическо гледище – би се увеличила с около 5 400 места.
Според разследването на Лещарска, инвестиционните предложения преди 2011 г. са
средно около 100 за година, след което през 2012-2013 г. падат на около 60 и остават на
това равнище. Тази информация се потвърждава и от статистиката на строителните
разрешителни в Бургаска област за периода, но тенденция сякаш се променя пред
втората половина на 2016 г. Според областното статистическо бюро (НСИ) през второто
тримесечие на 2017 са започнати „111 други сгради с 91 695 м2 разгърната застроена
площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са
повече със 73.5%, жилищата в тях - с 3.4%, а тяхната РЗП - с 12.8%. Броят на започнатите
други сгради се увеличава с близо четири пъти, а общата им застроена площ - два
пъти.“54 Данните за първата половина на 2018 г. са приблизително същите, новото
строителство се задържа на предишното равнище.55
51

Виж: Светла Костадинова, Димитър Чобанов, Георги Ангелов, Красен Станчев (редактор), Адриана
Младенова, Кевин Алън. Пазарът на недвижими имоти в България в периода 2000 – 2005 година.
Международен преглед на избрани страни в Европа. София, ИПИ, март 2006:
http://ime.bg/var/images/IME_REAL_ESTATE_REPORT_End_April.pdf .
52

От ноември 2014 г. Русия преминава към плаващ режим на валутата си, което омекотява
външните шокове, но в създалата се ситуация ограничава възможностите гражданите на Руската
федерация за купуване на недвижимост и пътувания в чужбина.
53

За описание на това състояние до началото на 2016 г. по-долу ние използваме, ако не е посолено
друго: Десислава Лещарска. Черноморие в плен на миналото. Инвестициите по южното крайбрежие
затихнаха заради засиления контрол и отлива на туристи. Капитал, 25 март 2016:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/03/25/2730634_chernomorie_v_plen_na_minalot
o/?sp=1#storystart .
54

Издадени строителни разрешителни и започнато строителство на нови сгради в област Бургас
през второто тримесечие на 2017 г. Териториално статистическо бюро „Югоизток“, Отдел „Статистическия
изследвания Бургас“: http://bsregion.org/uploads/files/construction_ii_2017_brgs.pdf .
55

Виж данните на НСИ за юни т.г.:
http://www.nsi.bg/bg/content/1335/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
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Към пролетта на 2016 г., пак според на Лещарска, „от предложените инвестиционни
проекти.., реално не е започнат нито един, а перспектива за реализация има за единици
- тези, които са извън или не граничат със защитени зони и дюни. Останалите
предприемачи вече са декларирали, че най-вероятно ще се откажат от плановете си.“
Това предполага, че те ще претърпят загуби, които нямат перспектива да бъдат
възстановени. Загуби (всъщност неосъществен доход от права на собственост)
претърпяват и онези собственици, които не могат да използват земите си при условията
преди включването им някакъв режим на защита. Ако такива инвестиционни планове
могат да се смятат са грешно предприемаческо предвиждане, ограничените права на
собственост са очевидна чиста загуба, първоначално финансиране на политика за
опазване на околната среда.
Раздвижването на пазара на морски ваканционни имоти обаче, постепенно се завръща
през 2017 и началото на 2018 г. и това може да обърне тенденцията в урбанизираните
територии. (Извън тях осъществяването на инвестиционни намерения е почти
невъзможно.)
Лещарска стига до извода, „че за разлика от предходните години, раздвижването се
усеща доста по-осезаемо на юг.“ И още, „че доминиращо на пазара присъстват
българските купувачи, като това все повече се превръща в устойчива тенденция, а не
просто в ефект от изтеглянето на чуждите купувачи.“ Продължавайки периода на анализ,
виждаме, че към пролетта на 2018 г. тенденциите се променят и цените на морските
ваканционни имоти в региона, доближавайки се равнищата от преди 2008 г.
Според данните на търговците с недвижими имоти (виж таблицата по-долу) в началото
на 2018 г., цените на апартаментите в морските курорти са съпоставими с тези по време
на бума на строителството и на търсенето преди десетина години, с малки изключения,
свързани по-скоро с характера на курортното място, а не с тенденциите на пазара.
Дори само по тази причина интересът към нови подобни инвестиции се очаква да
нараства в средносрочен хоризонт.
Таблица 11: Цени на ваканционни имоти по Черноморието, промяна между 2007 и 2018 г.
1-стайни
07/07

евро/м2
04/18

2-стайни
07/07

евро/м2
04/18

3-стайни евро/м2
07/07

04/18

Несебър

680

716

700

751

892

858

Поморие

687

726

572

710

761

700

Приморско

687

669

691

731

630

736

Созопол

980

884

800

911

890

923

Слънчев бряг

910

590

951

567

957

620

Лозенец

806

769

730

972

651

987

Равда

625

643

920

698

932

619

Св. Влас

890

699

825

824

831

878

Черноморец

1100

846

890

723

920

916

Златни Пясъци

1192

662

1141

742

1083

832

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Св., св. Константин и Елена

730

937

980

837

1350

1068

Източник: Imot.bg

От гледище на темата на нашия анализ същественото е, че дори някога получите
одобрение проекти, подлежат на нова процедура по ОС с НАТУРА 2000, ЕО или ОВОС по
силата на чл. 82 и 85 от ЗООС и прилагащите тези процедури наредби. От значение е
също, че проектите и инвестиционните намерения могат да бъдат променени по
пазарни съображения, паради ЕО на съпътстваща инфраструктура или поради променен
статут на територията, върху която се планира осъществяването или на съседна
територия (при ОС). Изглежда напълно правилен изводът на Лещарска, че контролът
днес е по-стриктен, както отстрана РИОСВ, така и от заинтересованите страни, и че преди
десет години вероятно по-лесно са били взимани решения за одобряване на
инвестиционни намерения без ЕО, но днес може да се случи доста по-трудно. Има
случаи на отстранени директори на РИОСВ за, така да се каже, „лековато отношение“.
Но непредвидимостта на споровете поставя под напрежение и РИОСВ. При интервюта
на терен попаднахме на случай, при който е поискан ОВОС за смяна на елтабло спрямо
първоначалния проект на хотел (необходима просто поради появила се нова
технология), проектът е в урбанизирана зона, на улица в град, където същият инвеститор
вече е построил два хотела и три сгради с апартаменти.
Случаят с ОУП на община Царево

До края на септември на 2018 г. липсва и ОУП на Царево. Това пречи както на
инвеститори да вземат окончателно решение за своите планове, така и на местните
общности да осъществяват нормално своята дейност. Организирането на протести по
този повод или свързани с него очаквания е традиция с десетгодишна давност.56
Сегашното положение е нагледно доказателство на изводите, направи по-горе.
Положителните ЕО и ОВОС по проекта за ОУП от 2008 г. са оспорени по съдебен ред,
оттеглени са, има запитвания от ЕК за съвместимостта с НАТУРА 2000 и пр. През 2014 г.
започва работата по нов проект за изменение на ОУП на Царево и екологична оценка
към него. От началото на 2018 г. ЕО на ОУП на Царево е факт.57 Обективната причина за
трудното приемане на плана е обстоятелството, че приблизително 86% от територията
на общината попада в природен парк „Странджа“ и още четири защитени зони, които са
част НАТУРА 2000, пътят на прелетните птици Via Pontica и т.н.
Последният вариант на плана предвижда зоните за строителство в парка да се увеличат
с 0.22%. В абсолютни стойности са предвидени 83.5 хектара с нови строителство (над
95% в урбанизирани територии). Докладът разглежда устройствените планове в 10
землища в парка, като от въпросните 83.5 хектара 67.82 ще са в крайбрежни зони - в
Резово, Синеморец и Варвара. Общото и при трите населени места е разширяването на
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Михаела Благоева. Хората в Царево една ограда не могат да вдигнат заради ОУП. Интервю с кмета
на община Царево. Kmeta.bg, 22 май 2017: http://www.kmeta.bg/horata-v-carevo-edna-ograda-ne-mogat-davdignat-zaradi-oup
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Виж: Димитър Димитров, Веселин Вълчанов, Любомир Профиров. Доклад за оценка степента на
въздействие на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево“. София,
МОСВ, октомври 2017: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ocenka-na-stepenta-na-vuzdejstvievurhu-zastiteni-zoni-dosv-na-izmenenieto-na-obst-ustrojstven-plan-na-obstina-carevo/ . (Докладът съдържа
подробни кадастрални карти на всички селища, местообитания и защитени територии.)
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строителството най-вече в посока на морето и урбанизираните територии, на някои от
терените то е започнало. Въпреки ясните изводи и предписания да доклада за оценка на
степента на въздействие, напрежението и протестите продължават. 58
Накратко основните промени в крайморските селища.59
Варвара

С новия общ устройствен план на община Царево урбанизираната територия на селото
ще се увеличи с 32.66%. В абсолютни стойности тя нараства с 21.38 хектара до 86.85 ха.
От тях 15.05 ха са земеделски земи, а 5.22 ха - гори.
Разрастването ще се осъществи към морския бряг в местностите Гробищата и Поста,
където малка част от имотите са застроени и те са разположени непосредствено над
брега. Навътре в сушата урбанизирането на Варвара ще стига до крайната махала на
селото, а северно от малкия плаж, в широколистната горичка, е планиран къмпинг от
20.5 хил.м2.60
Синеморец

В градчето се предвижда увеличение на урбанизираните територии с 54%. От 61.52
хектара те ще станат 94.69 хектара. Включените нови над 33 хектара са предимно
земеделски земи, от които голяма част са общински.
За местността Поляните, откриваща гледка към устието на река Велека, се предвижда в
регулация да влезе общински имот от почти 26 декара, намиращ се пред вече
съществуващите сгради. Останалите имоти над плажа на Велека остават извън
плановете за разширяване. Общината ще урбанизира и друг свой дълъг терен южно от
настоящото компактно строителство. За останалата част от местността Поляните, където
част от имотите вече са застроени, се предлага режим на вилна зона с намалени
показатели за строителство. Предлага се регламентиране на ромския квартал,
възникнал западно от селото, т.е. навътре в сушата.
Друга съществена промяна е планирането на вилна зона, югозападно от Бутамята, на
мястото на бивши градини. Тя беше предвидена и в предишния вариант на общ
устройствен план от 2008 г., но сега е в малко по-малки граници. Пак в Бутамята се
планира изграждането и на къмпинг, който ще се намира в гората зад плажа.
Резово

Тук най-голямо е увеличението на урбанизираните площи в граничното село Резово - с
цели 106.7%, като площта за строителството на границата с Турция от 19.9 ха. ще нарасне
до 41.17 ха. Основното разширение е на изток, т.е. към морето, и на северозапад.

58

Например през август т.г. бе организиран протест до плажа „Силистар“… В доклада се посочва, че
планираният паркинг (осигуряващ достъп до плажа) ще бъде изместен на югозапад, където има черен път,
тъй като част от него попада на територия на местообитания; т.е. ИОУП защитава НАТУРА 2000л
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В тази част също използваме цитираното изследване на Десислава Лещарска, което е извършено
с много добре осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ, подпомогнат от Фондация Програма
Достъп до информация и Фондация Америка за България. Виж подробности в цит. статия на Лещарска.
60

Едно проектирано преди голямо голф игрище вече не фигурира в плана.
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Ахтопол

Единствено в Ахтопол новият ОУП намалява урбанизираните територии с около 8 ха.
Сега, след като е минало времето за предложения и промени, Експертният съвет на
МОСВ трябва да приеме плана и министърът да издаде заповед за одобряването му.
Това ще стане след появата на ОВОС. Но и заповедта на министъра подлежи на
обжалване. Ако има такова, трябва да се изчака решението на съда. Ако решението е в
полза на МОСВ, Общинският съвет на Царево може да подложи на гласуване промените
в плана. Решението на ОС Царево обаче, също така подлежи на обжалване. С други думи
процедурата все още е далеч от завършена. Липсата на приет ОУП на Царево ще
продължи да спира и бави инвестициите на територията на общината.
Заявени инвестиционни намерения

Редица проекти за ваканционно строителство са спрени. Причините за това са предимно
в непредвидените от инвеститорите изменения на пазара на недвижими имоти. Ето
някои примери.




Курортно селище „Гардения“ е планирано да израсне на 90 декара в местността
Караагач, включва бившата станция (на в-к „Работническо дело“), близо е до плаж Корал
(чийто казус описваме по-долу отделно). Планът е грандиозен: 1 000 самостоятелни
вили, с двор, вероятно половината с басейни, застроена площ 64 декара, планирана за
изграждане за относително дълъг период и на три етапа. Земята е закупена през 2014 г.
за 38.7 хил лв, т.е. по 0.43 лв на м2 или малко над 200 пъти под цената в региона за 20032004 г. (която и сега е приблизително същата – 50 евро на м2). Според оценка на експерти,
интервюирани от Лещарска, инвестицията би била на стойност 80 до 100 млн лв и заетост
от 350 работници в строителната фаза и 100 човека обслужващ персонал в оперативната
фаза.
Проект за хотел до къмпинг „Градина“, община Созопол, на 4 декара в гора, закупени за
39 хол лв, т.е. под 10 лв за м2. Имотът попада в две защитени зони - "Бакарлъка" и "Плаж
Градина - Златна рибка" и е на 10 м (20 пъти под цената на земята в тази местност) от
дюните (според замервания на МОСВ). По данни на Лещарска, инвестицията би била на
стойност 25 млн лв.61

При повторна заявка на инвестиционното намерение пред РИОСВ, инспекцията вече
изисква детайлна процедура по оценка за съвместимост със защитените зони. Проектът
е засега е спрян от инвеститора.


Ваканционен комплекс на 4.4 декара , на първа линия в землището на гр. Царево, цена 10 хил лв. или 2.3 лв на м2. Изисква се нова процедура за съгласуване и екологична
оценка, освен това проектът не може да бъде реализиран без ОУП на община Царево.

Случаят „Корал“

Този казус е може би един от най-коментираните за цялото Черноморие, анализът ни се
опира само на обективните според нас публикации и ДОСВ по повод именията на ОУП
на община Царево.62
61

Собственикът, чрез посредници, през 2012 г. предложи на КС2 правата на продажба на имота
срещу 20 млн евро.
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Виж обща карта, коментар и към минали събития и спорове в: Калина Горанова. Ужилването
"Корал" (Потвърденото от няколко места наличие на дюни в обхвата на проекта за мащабен комплекс
зад плажа на бившия къмпинг създава сериозни проблеми за инвеститора). Капитал, 15 юли 2018:
https://www.capital.bg/shimg/oo_3200070.jpg .
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Изчистени от емоции, особеностите на в случая са следните:








Става дума за 16 години законодателни и стопански действия и сделки; сред тях са
възстановяване на собственост върху общински земи (през 1990-те години) в
непосредствена близост на крайбрежна ивица и плажа на север от Лозенец и
последваща продажба на тези общински права на собственост на частни лица и
препродажба на земите на инвеститори;
На няколко пъти е оспорвано правото на строеж, забавянето, първоначално от девет
години, е само по себе си нетрадиционно дълго поради съдебен спор (в АС в Бургас) за
това дали е необходим ОВОС при издаване на разрешително за строеж, което АС
„решава“ с констатацията, че ОВОС не е задължителна (което не означава, че не може да
бъде изисквана);
Независимо от решението, ОС на ОУП на община Царево,63 която внася яснота в
потенциалните ограничения за инвестиции и стига до извода, че степента на въздействие
върху местообитанията е „минимална и незначителна“ препоръчва на МОСВ
„съгласуване на ИОУП“,64 споровете в пресата продължават, засега няма, доколкото ни е
известно, данни, които да опровергават заключенията от цитирания доклад;
Към пролетта на тази година забавянето в осъществяването на права на собственост е
около 12, а на инвестиционни намерения – поне 10 години; това обаче не означава нито,
че осъществяването им може да започне, нито, че инвестиционните намерения са
коректно описани и съответстват на пазарните реалии, върху които би следвало да се
опира изчислението на рентабилността на инвестициите.

Причините за това са следните:







63

Защитените растителни видове вероятно са деградирали и вече не съществуват поради
прекарване на път до плажа преди около 40 години;
Извеждането на местността от статута на защитена територии, т.е. констатирането на
горния факт, съвпада с периода на препродажба на земите;
Първоначално цената на придобиване на земите е ниска – около 12 лв за м2, при 120 лв
за м2 средно за зами с подобно отстояние от морето за периода 2002-2005 г.; заявените
инвестиционни намерени при цена 1 650 евро за м2 жилищна площ са крайно
нереалистични спрямо конюнктурата на 2007-2008 г. и са – цени 30-40% по-високи от
пазарните в момента (общата оценка на инвестицията тогава е 88 млн евро и много
оптимистични предвиждания за заетост в оперативната фаза на проекта); при всички
случаи се налагат съществени корекции на инвестиционните планове и към новите
проекти ще бъдат прилагани съответните процедури по ЗУТ и ЗООС (например РИОСВ
трябва да установи дали се строи върху дюна);
В споровете се употребяват произволни аргументи за неща, които би трябвало да
подлежат на измерване: например се твърди, че землището на ПП „Странджа“ се
отнемат над 20% територии, докато ДОСВ посочва 0.22%;65
При това натрупване на обстоятелства споровете се аргументират все по-често с
подозрения и обвинения в корупция, незаконни действия на общински и държавни

Виж: Димитър Димитров, Веселин Вълчанов, Любомир Профиров, цит. съч, §§ 7-10
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Пак там, с. 257; виж също заключението: „Предвижданията на проекта за ИОУП на Община
Царево не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на
Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове“ (с. 256).
65

Пак там, с. 27. За твърденията за 20% „изяждане“ на територията на парк „Странджа“ виж:
Лапчев: За да има Синеморец пречиствателна станция и да не погребваме мъртвите в нивите, ни е нужен
ОУП. Флагман, 18 април 2018: https://www.flagman.bg/article/155532
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органи, както и с изисквания за автоматично „отчуждаване на имотите с дюни зад плаж
Корал в полза на държавата“;
При това положение се натрупват и странични политически предизвикателства: макар и
да е очевидно, че всички решения по повод „Корал“ да са взети от легитимни държавни
и общински органи и в повечето случаи, предполага се, съответстват на закона, критиката
на тези решения „по подозрение“ поражда обществени усещания за несправедливост,
желание за реванш и административен произвол, които на свой ред объркват работата
на органите по опазване на околната среда (които са изпълнили задълженията си по
законодателството за опазване на околната среда).

От значение за нашия анализ са следните изводи:








Подозренията за неправомерни и незаконни действия не могат да бъдат самостоятелно
основание са спиране на процедури ЗООС и ЗУТ и инвестиционни намерения, но самите
подозрения би трябвало да се проверят по друг ред, а не по реда на ЗООС.
В момента, докато няма актуализиране инвестиционните намерения, фактически
невъзвръщаемите загуби от права на собственост са от права за преминаване. Съдебни
спорове за права на преминаване в АС Бургас засега има само за случаи, свързани с
електропреносна инфраструктура, докато на „Корал“ това право би трябвало да се
прилага спрямо пешеходци и, както по всичко изглежда, в момента не може да бъде
приложено поради чл. 18 от Конституцията, освен ако плажът не бъде концесиониран.
Предполагайки, че становищата за липса на съществени негативни въздействия, данните
от имотния регистър и цитираните в пресата заявления на инвеститора са коректни,
невъзвръщаемите разходи са за сметка на инвеститора и възлизат на 72 млн лв, а
пропуснатите ползи за обществото при хипотетично осъществяване на 1/5 от
инвестиционното намерение – 47 млн лв.
Негативните стопански въздействия са много по-съществени от тези преки загуби и
пропуснати ползи: случаят „Корал“ всъщност забавя инвестиционни намерени и проекти
по опазването на околната среда на територията на общината с най-голяма крайбрежна
ивица и възможности за природосъобразен и културен туризъм.

Инвестиции в пътна инфраструктура и пречиствателни станции
Според данните, обобщени в портала „Регионални профили“, Бургаска област е толкова
недоразвита колкото Великотърновска в областта на инфраструктурата, но отстъпва на
последната по брой на населението с достъп до пречиствателни станции (там този брой
се удвоява след 2014 г.). Причината за това положение са отлаганите ОУП в общините по
Южното Черноморие.
Когато в началото на 1960-те години се планира курорта „Слънчев бряг“, предвиждат в
него едновременно да могат да почиват 28 000 души. Днес в пиковите месеци на сезона
там живеят и почиват над 440 000 души. Огромно е нарастването на пристигащите от
страната и чужбина курортисти по цялото южно Черноморие. Това налага спешно
подобряване на инфраструктурата на региона – главно пътища, водопроводи,
канализация и пречиствателни станции.
Пътища

С повишаването на регистрираните в страната автомобили и като цяло растящата
мобилност на хората в България, пътищата в страната бързо „отесняват“. По Южното
Черноморие това е особено силно изразено и заради повишаващия се непрекъснато
брой на курортистите от страната и чужбина. Редица пътни участъци са в постоянни
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„тапи“ и в тях задръстванията, пътните произшествия и бавното преминаване са
ежедневие. Само след 2015 г. са осигурени близо 100 млн. лв. от държавния за ремонт
и строителство на нови пътища, както и за повишаване на пътната безопасност в Бургас
и региона, според данни на МРРБ. Както е според европейските норми, между 8% и 9%
от средствата се инвестират в пътна безопасност, а 2% са средствата, отделяни за околна
среда; т.е. вероятно 2 млн са очакваните положителни въздействия върху опазването на
околната среда.
„Бургас – Слънчев бряг“66

Един от проблемните участъци в пътната инфраструктура на южното Черноморие беше
пътят от Бургас на север, през Слънчев бряг до Поморие. Разширението му беше открито
през юни т.г. след около пет годишно забавяне заради обжалвания.
В пиковете на отпускарския сезон стават всекидневни задръствания, няма ден без пътни
инциденти. Решение за разширяване на пътя Ахелой – Поморие (около 10 км) е взето и
финансирано, за да се облекчи пътуването до Слънчев бряг. Проектът е забавен пет
години заради жалби срещу определяне на изпълнителя и отчуждителните процедури.
Новото четири лентово трасе включва 4.4 км обходен път на Ахелой и 4.7 км.
реконструиран и разширен път между Ахелой и Поморие. Инвестицията е за около 45
млн лв от данъкоплатците.
Този път е от изключително значение за района, трафикът е интензивен през цялата
година. Според преброителен пункт в близост до Равда, през 2017 г. са преминали на
денонощие по 19 327 превозни средства, от които 16 773 леки автомобили, 1978
тежкотоварни автомобили и 370 автобуси. През летния сезон трафикът става още поинтензивен, като през юни, юли и август надхвърля 30 000 превозни средства на
денонощие.
Ако към разходите, описани в бокса, прибавим загубите от забавени доставки, загубите
от закъснения, ако добавим загубите от случвалите се често катастрофи, тежките
произшествия със загуба на живот, от престоите и лечението на ранени в болници, от
унищожени или ремонтирани превозни
средства и др., само от този малък участък
от десетина километра, загубите ще се
Според АПИ само загубите на гориво
при престоите в задръствания по този
окажат неподозирано големи. За пет
участък (между 30 и45 минути) за една
години забавено строителство те ще се
година са надхвърляли 22 милиона
изчисляват на стотици милиони лева, само
лева. Това са около 24 000 литра
от този 10 километров участък. По пътя
допълнително изразходвано гориво на
Слънчев бряг – Бургас остава да се изгради
ден от преминалите през задръствания
на 12 000 автомобила средно на ден
обходния път на Поморие. И там в момента
или към 60 000 лева. За цялата година
има 22 обжалвания по отчуждителните
сметката е над 22 милиона лева само от
процедури, спиращи проекта, планиран да
загуби на гориво.
бъде завършен през лятото на 2019 г.
Изчисленията за загубите от обжалванията
и забавянето на строителството са подобни
на тези при отсечката Ахелой – Поморие. В региона са предвидени и средства за
подобряване на пътната инфраструктура в района на Малко Търново, Царево, Камено и
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Данните в тази част са от АПИ, в-к Дневник и Агенция Фокус-нюз.
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др. Значително са подобрени връзките на магистрала Тракия при влизането в Бургас,
както и връзките, минаващи край Бургас, към пътищата на север и на юг от областния
център. Обходните маршрути за селищата на юг от Бургас и за Слънчев бряг на север
облекчава значително трафика и улесниха преминаването покрай Бургас, което спестява
загуби свързани със задръствания и закъснения.
Пречиствателни станции67

С разрастването на курортите на юг от Бургас и рязкото увеличаване на почиващите там,
сериозни проблеми възникват с относително малките и с недостатъчен капацитет
пречиствателни станции, там където ги има, и с липсата на такива в много от курортните
места. Това е проблем с относително стара давност, но през последните десетина години
той стана изключително остър, стигна се до затваряне на плажове заради замърсяване и
масови стомашно-чревни епидемии и до заплаха за сериозни загуби на туристическия
бранш в региона. Този проблем трябва да се решава компетентно и безкомпромисно,
още повече при наличието на европейски средства по ОПОС.
Вече са реализирани някои проекти, като отпадъчните води на курортите Созопол,
Черноморец и Лозенец вече се пречистват с нови съоръжения. Ремонтирана е и
станцията Равда-Несебър, която покрива и Слънчев бряг. В Бургас, Поморие и Ахелой
проблемът е решен с ремонти и нови станции.
На юг от Бургас обаче, има няколко района в които е нужна бърза намеса за да се
предотврати кризисна ситуация с отпадните канални води.
На първо място трябва да бъде завършена реконструкцията на пречиствателната
станция, обслужваща Приморско и Китен, която се забави повече от шест години заради
различни причини, включително обжалвания. Обществената поръчка бе обявена през
миналата година, но отново имаше спирания на процедурите заради обжалвания.
Проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация
Приморско – Китен" се финансира с 22.3 млн лв. От май 2017 до юни 2018 г. е ход е
обществена поръчка за осъществяване на пълен инженеринг за реконструкция,
разширение и модернизация на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Китен.68
Не е известно да има обжалвания и проектът отново да бъде забавен.
Действащата ПСОВ е изградена преди 37 години и капацитетът ѝ е за 28 750 еквивалент.
жители. До момента не е подменяно технологичното оборудване и голяма част от него
е амортизирано. С новия проект пречиствателната станция ще бъде разширена, като
капацитетът ѝ ще бъде за 55 000 еквивалент жители. Предвижда се изграждане на трето
стъпало на ПСОВ – за отстраняване на азот и фосфор. В момента отпадъчните води
минават само през механично и биологично пречистване, след което се вливат в река
Караагач, а оттам – в Черно море. Не ни е известно да има оценката на въздействията
върху качеството на морската среда.
Много проблемни остават районите на Варвара, Ахтопол и Синеморец. Те са странична
последица на забавянето на ОУП на община Царево и на казуса „Корал“. Провежданите
обсъждания засега на фаза идеи и не позволяват да се оцени стойността на възможните
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Тази част от доклада е по информация, достъпна от страниците на МОСВ.
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Проектът е спечелен от GP Group, виж страницата на фирмата в Интернет:
http://gpgroup.bg/bg/dzhi-pi-grup-podpisa-dogovor-s-obshhina-primorsko/
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инвестиции. Общият знаменател на становищата изказани от местните жители по повод
ОУБ на Царево е: да не се отдават наем или продават общински земи и мери, да не дава
ход на някои проекти (например споменатия къмпинг до плаж „Бутамята“) и „за всяка
конкретна промяна на предназначението [да] се взима предвид мнението на местната
общност“.
Във Варвара непречистените води се изливат в Аязменското дере, след което се вливат
направо в морето. Общото мнение, изглежда, е, че това не влошава параметрите на
средата.
В Ахтопол също все още няма пречиствателна станция. Там мръсните води не се изливат
пряко в морето отвъд плажа, на около един километър югоизточно от града.
В Синеморец положението е по-критично: отпадните води се изхвърлят в морето до
плажа. Забавянето на решението в Синеморец се дължи на факта, че отреденият за нова
пречиствателна станция терен е в природен парк Странджа. Освен това, пречка е и
липсата все още на ОУП на Царево.
Загубите от забавеното строителство на пречиствателни станции са по-скоро косвени и
засягат околната среда и туристическия бранш.
Примери като този от преди няколко години в Лозенец, когато стотици курортисти
страдат от стомашно-чревни разстройства заради отходните води вливани в морето и
къпането беше забранено за известен период, много резервации са отказани, са много
показателни и при тях дори може загубите да се квантифицират. Чистите морски води и
плажове са от първостепенно значение за качеството на туристическите услуги, до
голяма степен това зависи от пречиствателната инфраструктура и нейната ефективност.
Оспорванията на проектите са именно местонахождението на съоръженията и тяхната
надеждност и пречистват ефект. Трудно е да се прецени дали и колко са досега
пропуснатите ползи (това се получава относително лесно при извънредни събития като
това в Лозенец), въпросът е те да бъдат предотвратени за в бъдеще.
Засега е ясно, че вероятно ще бъдат засегнати интересите на общини и частни
собственици, които планират или вече са обявили продажби на имоти. Според Imoti.com
в гр. Царево се предлагат за продан или наем 485 имота, от които само два са
земеделска земя, а около 90 – за застрояване в урбанизираната зона. Цени „предлагане“
за последните две години варират между 60 и 120 лв м2. В Синеморец тези оферти са
около 30 при цени от 80 до 140 лв за м2. (Цената на земята споменатия къмпинг сега 24
лв на м2.)
Загубите от забавеното строителство на пречиствателни станции могат да са и преки, ако
не се оползотворят вече отредените средства от ОП "Околна среда" 2014 – 2020, с ресурс
в размер на 2.3 млрд. лв. за изпълнение на проекти по приоритетна ос "Води". По
примерните цени на инвестициите в подобни проекти може да се смята забавянето в
тази част на Черноморието оставя неосъществени проекти за 180-190 млн лв.
Особеният случай „Интерконектор“ (IGB)
Отдавна планираната реверсивна газова връзка България – Гърция (IGB) може да окаже
непряко въздействие върху икономиката на региона – чрез вероятно намаляване на
цените на природния газ и опосредствано влияние върху промишлеността на Бургас
(което ще доведе до нарастване на доходите и в общините по Южното Черноморие).
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Ефектът би бил в посока на оскъпяване на проектите за ваканционни имоти и
туристически комплекси, най-вече поради оскъпяване на работната сила.
Важността на проекта е отвъд границите Черноморието и на България и Гърция. Той е
първият конкретен сигнал за диверсификация на доставките на природен газ в региона
на Югоизточна Европа. На местния пазар ще може да се внася природен газ от
Каспийския регион и от терминалите за втечнен газ в Гърция, а в бъдеще и от находища
в Кипър и Израел. В ЕК определят проекта за IGB като крайъгълен камък не само за
европейския Енергиен съюз, но също така за регионалния проект за газов хъб.
Интерконекторът с Гърция е стратегически за ЕС и неразделна част от Южния газов
коридор, който може да спре монопола на руския газ в тази част на Европа.
Благодарение на азербайджанската Socar, в интерконекторната връзка Гърция България вече е резервиран капацитет от 1.57 млрд. куб. метра гориво на година.
Американската компания Linden Energy пък е запазила още 276 млн. куб. метра. При все
това предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб. метра, а
максималният може да достигне до 5.5 млрд. куб.м годишно. Което означава, че към
проекта ще трябва да бъдат привлечени и други доставчици. Междусистемната газова
връзка е стратегическа и за изграждането на газовия хъб "Балкан".
Стойността на интерконектора с дължина 182 км е около 240 млн. евро, от които 45 млн.
евро ще бъдат осигурени безвъзмездно от Европейската енергийна програма за
възстановяване. Освен полученото финансиране от Европейската комисия в размер на
45 млн. евро, в няколко последователни бюджетни години българското правителство
потвърждава и държавна гаранция в размер на 110 млн. евро. Тази година беше
финализиран и процесът за получаване на допълнително финансиране в размер на 35
млн. евро за проекта по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Очаква се новият газопровод да бъде оперативен през 2020 г.
В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан
график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България - Гърция.
Окончателното инвестиционно решение беше взето през май 2015 г. Планираше се
газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и да се въведе в експлоатация до 2019
г." - това пише в сайта на Министерството на енергетиката IDG.69
В момента дори при най-оптимистичен сценарий първата копка вероятно трудно ще
стане до края на 2018 г.
Въпреки ангажирането с този проект на правителствата на България и Гърция, въпреки
силната подкрепа от ЕК, той може отново да бъде забавен. Отново, защото вече 5-6
години поред се поставят пречки пред него с добре организирани обжалвания, които го
спират за определени периоди и го бавят. В началото този проект се забавя и заради
неизяснените източници на финансиране, но през последните две години забавянето се
дължи именно на обжалвания на обявените обществени поръчки. Имаше срок за начало
на строителството през юни тази година, но отново не беше изпълнен. Въпреки
поредицата от обжалвания на трите обществени поръчки, свързани с изграждането на
IGB, част от които в момента са спрени временно, строителството на интерконектора
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Виж: МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ (IGB), без дата:
https://me.government.bg/bg/themes/mejdusistemna-gazova-vrazka-garciya-balgariya-igb-1475-347.html
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вероятно ще започне в края на тази година, а търговската му експлоатация - в края на
2020 г., според министерството на енергетиката.
Както и в други жалбоподателите спиращи проекта са много добре организирани и
обслужвани юридически, а фирмите в повечето случаи нямат възможности и опит за да
участват в конкурсите за обществените поръчки, които спират, регистрирани са в
офшорни зони, като Белиз, например.
Значението на новия ЗОП

От 16 юни 2018 г. са в сила промените в Закона за обществените поръчки, с които се иска
доказване на интерес при жалбоподаване, но все още има няколко жалби подадена по
стария ред на закона - т.е. без да е необходимо фирмата, която оспорва процедурата, да
доказва интерес. Има едни и същи фирми, които обжалват и спират през няколко месеца
различни обществени поръчки. Това е и причината да се преустановят всички действия
по хода на процедурата "до влизане в сила на определението, с което се отхвърля
искането за налагане на временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена
временна мярка. В случай че искането за временна мярка бъде отхвърлено, сроковете
за подаване на оферти се удължават отново и проекта се бави. За добра организация на
обжалващите говори и факта, че се използват редица процедурни похвати за да се
забави поръчката. Например жалбата се подава в последния възможен момент, след
това се саботира връчването на книжа. Чака се произнасяне на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК), а после и на Върховния административен съд (ВАС). Всичко това
може да блокира процедурата за повече от половин година. И след това отново, с друга
фирма или със същата срещу нова обществена поръчка.
Много показателен е и последният случай засягащ бъдещ газопровод в югоизточната
част от страната, в който неизвестно досега дружеството ("Фърст Партнър"), което се
занимава с полагане на настилки като теракота, гранитогрес и фаянс, е подало жалба в
Комисията за защита на конкуренцията срещу ключова обществената поръчка на
"Булгартрансгаз" с бюджет почти 50 млн. лева. Фирмата, която няма дори сайт в
интернет, е подала възражението си срещу процедура на 23 юли 2018, като е поискала
и налагане на мярката "временно спиране".
Това е поредната обществена поръчка в газовия сектор, която се блокира още в началния
етап от фирми без никакъв опит в областта и със съмнителни икономически
възможности.
За "Фърст Партнър" на практика няма никаква информация. Последният публикуван
финансов отчет на компанията е за 2013 г., когато приходите й са били 15 хил. лева.
Единственото проявление на "Фърст Партнър" в публичното пространство е свързано с
публикувани обяви за плочкаджии. Търгът на "Булгартрансгаз" е за разширение на
газопреносната мрежа в участъка от българско-турската граница до компресорна
станция "Странджа". Целта е да бъде изграден нов 11-километров тръбопровод, който
ще осигури връзка от границата (точка Малкочлар) към транзитната мрежа на България.
Идеята е именно през него да се осъществи евентуалният пренос на газ от "Турски
поток", при положение че се случи насочването му към България, а не към Гърция.
Ефекти от забавянето

И при двете газови връзки, загубите могат да се изчислят от забавянето на инвестициите
в размер съответно на 240 млн. евро и 50 млн. лева, от загубите на работни места и
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данъци за бюджета. Най-сериозните проблеми обаче, са за националната сигурност,
която остава застрашена от монополните доставки на природен газ.
Въпреки тези ефекти на национално равнище, забавянето на IBG има краткосрочни поскоро положителни ефекти върху туристическия бизнес по Южното Черноморие – няма
натиск върху заплатите, особено в строителството, което предполага стабилност на
цените по проекти за ремонти и инфраструктура, свързана с опазването на околната
среда.
Обща оценка на загубите и пропуснатите ползи по Черноморието
Независимо предполагаемите развития по отделните казуси и значението на различните
проекти за околната среда, тук оценяваме загубите и пропуснатите ползи. Тази оценка
позволява да се отчитат по-добре възможните ефекти от бъдещи решения.
Правната страна на предизвикателствата

Забавянията по южното Черноморие не са свързани с неизпълнение на правото по
опазване на околната среда, а когато са били на лице, те са довели до преодоляване на
минали пропуски и вероятно имат потенциал да подобрят опазването на околната
среда, какъвто е случаят с изменението на ОУП на община Царево. При инвестиционните
проекти забавянето е следствие на отложените процедури и текущите спорове по на
пръв поглед частни случаи (като например „Корал“), както и на отлагащи решение дела
по ЗОП. Но общите причини на отлагането, въпреки първоначално изгодните цени на
земята в описаните случаи, са преди всичко в грешната преценка на инвеститорите.
Претенциите на местните общности са не само легитимни, но и съответстват на
икономическите принципи са управление на общински ресурси.70 Изискванията за
доказване на интерес според скорошните изменения и допълнения в ЗОП и
определението на „заинтересовани страни“ по новия ЗК също съответстват на тези
принципи.
Както стана дума по-горе, процедурите по ЗБР и включването на територии и в „Натура
2000“ са следствие на законодателни и процесуални действия през 2008 и 2008 г., а
интензивността на процеса през 2008 г. не е зала възможност за отчитане на интересите
на местните общности вече започналите инвестиционни проекти.
Оценка на загубите и пропуснатите ползи за региона

Тази оценка не е пълна, тя обхваща само описаните случаи и то само ефектите, които
могат да получат парично изражение. Например трудно е на този етап за се изчисляват
пропуснатите ползи на продавачите на частни и общински имоти: при първите пазарът
се характеризира със свръхпредлагане, при вторите има натрупано забавяне и се очакват
нови стъпки по оценка на по-конкретни от сегашните инвестиционни намерения.
Не са включени никакви идейни проекти и заявени намерения, за които може да се
смята, че са грешна преценка на инвеститора.
Онова, което може да се каже с относителна сигурност се отнася до следното:


Потенциално невъзстановимите загуби от радикални решения по
инвестиционните проекти на територията на община Каварна са 1.2 млрд лв.

повод

70

Виж Приложението: „Осем принципа на управление на общите ресурси на Елинор Остром,
Нобелов лауреат по икономика за 2009 г.“
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Забавените проекти, свързани с опазването на околната среда в южната част на
Черноморието са на стойност между 180-190 млн лв. Това е стойността на забавените
инфраструктурни проекти (най-вече пречиствателни съоръжения Пропуснатите ползи
населението от това забавяне, пресметнати според допусканията на описание модел на
икономическо изчисление, са между 44 и 57 млн лв.
Разходите на курортисти от забавянето на изграждането на по-съвременен път Слънчев
бряг само поради задръствания на трафика са между 100 и 110 млн лв.
Преките загуби за инвеститорите, поради липса на ОУП (спрян поради казуса „Корал“),
без проектите в района на самия плаж, са 92 млн лв, а пропуснатите ползи на
населението – 47 млн. лв.
Подобни случаи, когато инвеститори са закупили земя, но по-късно не могат да
инвестират поради включване на землища в „Натура 2000“ или оспорени устройствени
планове, не са рядкост за цялото Черноморие. За повечето от тях е трудно да се отсъди
каква е причината – промяна в стопанската конюнктура, неотчитане на ново
законодателство поради неведение или лошо планиране, но най-вероятно е последното.
Тези разходи следва да се отчетат независимо от ефекта им върху опазването на
околната среда. Дори ако се приеме, че неосъществените проекти са подобрили
състоянието й, пропуснатите ползи, независимо добросъвестността на инвеститори и
държавни и общински органи, са един вид цената на запазването на околната среда в
настоящия и вид.
Извън описаните в горните казуси загуби на инвеститорите придобили права на
собственост по непазарни цени, има загуби на собствениците на земя, придобита от тях
без привилегии и по пазарни цени. За цялото Черноморие вероятно става дума за поне
290-310 млн лв разходи за закупуване на земя и ограничаване на права на собственост.
Изчислението е направено при консервативно допускане, че между 5.8 и 6.2 хил декара
са попаднали в някаква форма на защитена територия (това са 0.58 и 0.62% от площта на
възстановените към края на 1998 г. земи), при цена 50 евро на м2. Тези невъзстановими
загуби са актуални, а не потенциални. Те също са част от алтернативната цена, платена
от изрядни собственици за запазването на околната среда преди „Натура 2000“ и преди
рецесията от 2009-2010 г.

Следната таблица онагледява казаното.
Таблица 12: Потенциални, действителни загуби и пропуснати
проекти и инвестиционни рискове по Черноморието.
Тип разход
Стойност (под риск и
загуби)

Потенциални
1.2 млрд лв (Северно
невъзстановими
Черноморие)
загуби

Действителни
невъзстановими
загуби

492 – 512 млн лв
(неосъществени
инвестиции по Южното
Черноморие и загуби
от ограничаване на
права на собственост,
плюс загубите от
затруднен трафик)

ползи за населението поради забавени
Коментар:
Пропуснатите ползи вече са пресметнати
от общия макроикономически модел и
неговите
фискални
и
социалноикономически
констатации
(заетост и работни места);



Действителните загуби би следвало да
се добавят към неговите констатациите
на модела като парична стойност на
разхода, но не би било коректно да се
спекулира
по
повод
социалноикономическите му аспекти.



Установените загуби на изрядните
собственици на земя са цена на
опазването на околната среда според
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Пропуснати ползи за
населението

съществуващото законодателство. При
специално
изследване
оценката,
естествено, подлежи на корекции.

91 – 104 млн лв


Общо

1.783 – 1.816 млрд лв

В тях за включени и разходите от
затруднен трафик; оценката на загубите
от ПТП изисква специален анализ.
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Мащабни и особени случаи на отложени инвестиции
„Крумовград голд“
Забавянето на проекта на DPM e с общ срок 11 г. на инвестицията за добив на злато от
находището Ада Тепе до Крумовград .
Първоначално причинено от бюрократично отлагане, което оценяваме на 0.5 млрд. лева
от непроизведена брутната добавена стойност и загуба от 0.9 млрд лева от
нереализирани продажби и съответно загуба за националния бюджет от приходи от ДДС
и корпоративен данък в размер на 150 млн и концесионни такси от около 38 млн лева.
Изчислението взема предвид нереализирана брутна продукция и нереализирана брутна
добавена стойност в българската икономика.71 Двете разгледани алтернативи са за
начало на проекта през 2006 г. и 2011 г., което означава забавяне от средно по 5 години.
Тази особеност на изчисленията се налага поради обстоятелството, че в периода между
тези години инвеститорът сменя технологията. Новата технология получава през 2006 г.
престижната награда Green Apple за най-напредничава технология за добив на злато и
мед възстановяване на стари щети за околната среда.72 Това решение, както и
обстоятелството, че инвеститорът е финансиран от ЕБВР (която е вероятно
международната банка със най-стриктни изисквания за опазване на околната среда) не
оказват влияние върху решението на ВАС от 2008 г., което фактически забранява
инвестицията в обогатителна фабрика. Пропуснатите инвестиции за страната са 160 млн
щ.д.
То налага промяна в размера на инвестицията и експлоатационна фаза в съвсем
различна пазарна конюнктура. Ако строителната фаза беше започната през 2006 г.,
експлоатационната фаза щеше да стартира през 2008 г., а през периода 2008-2010 г. се
достигат рекордно високи цени на златото за последните 20 години. Все пак, предвид
високата степен на несигурност, и в момента цената на златото остава висока, тъй като
то се счита за добра инвестиционна възможност в периоди на обща несигурност на
паричната политика на основните световни централни банки.
Развитието на икономиката на община Крумовград през миналата и тази година показва,
че обществените ползи са предвидени относително точно.73 Проектът в крайна сметка
71

Допусканията за изчисляването на пропуснатите ползи са:

Нормата на дисконтиране (реинвестиране) е 9% годишно,

Цената на златото през 2010 г. е USD 1000 и USD 900 след това,

Цена на среброто през 2010 г. е USD 15.5 и се запазва след това,

Валутният курс USD/BGN е 1.46132.

72

Виж: EBRD, CHELOPECH MINING: https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/chelopechmining.html (“Chelopech Mining was awarded the International Green Apple Environmental Gold Award
presented by The Green Organization in recognition of its ongoing mining rehabilitation program.”) and DPM:
https://www.dundeeprecious.com/Bulgarian/Community-Partnership/Economic-Contributions/default.aspx
73

Виж: Хора от чужбина се завръщат в Крумовград, за да работят на Ада тепе. Нов живот, 15 август
2018:
http://www.novjivot.info/2018/08/15/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/, виж още: КС2 ЕООД. Добивът и преработката на
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се реализира поради конюнктура на пазара на златото през анализирания период.
Именно тя прави възможно и осъвременяването на технологии, и възстановяването на
околната вреда след приключването на добива. Става дума за пропуснати ползи за
икономиката на страната и региона от 1.65 млрд лв. 60% от тях, възникнали след делото,
заведено във ВАС от 2008 г. са отчетени в макроикономическия модел.
Съпътстващи спорове
През 2010 година ВАС се произнася по дело заведено от представители на
неправителствени организации срещу решение на МОСВ, което дава положителна ОВОС
по инвестиционно предложение за изграждане на модерно съоръжение за преработка
на злато на територията на България. Това, което го прави особено интересно е, че се
разработва нова технология за обработка на златото, посредством която се
неутрализира негативното влияние на арсена.
При химична реакция между него и желязото се получава нов, безвреден материал.
Технологията се отнася за Челопеч. Златният концентрат от Ада Тепе не съдържа арсен
и сяра, съответно не е необходимо да преминава през преработка в Намибия, а може
директно да се продава на борсите.74
До решение за изграждане на такова съоръжение се стига, след като става ясно, че е
неизгодно да се изнася златен концентрат, тъй като примесен с арсена. В определен
момент единствен купувач се явява завод за преработка на злато в Намибия.
В момента, в който предложението е дадено, неправителствени организации изразяват
своята позиция, според която обработката на злато на територията на България е опасно
за околната среда, независимо от описаните мерки за избягване на подобни нежелани
ефекти. Под техния натиск се инициира изготвянето на ОВОС, а неговото решение е
необосновано забавено във времето. След смяната на правителството и заместването
на министър Чакъров от Нона Караджова, която става министър на околната среда,
министерството все пак се произнася и решението е положително. Впоследствие същите
неправителствени организации обжалват решението пред ВАС, което допълнително
забавя процедурата до момент, в който се оказва икономически неизгодно за
компанията да осъществи намерението си.
Така се стига до положение, при което вместо златото да се преработва на територията
на България, при положение че вече е инвестирано в изграждането на съоръженията,
фирмата предпочита да закупи намибийската фирма, която към момента изкупува
златния концентрат и да го обработва там.
Загубите в случая могат да се разгледат не само като финансова инвестиция, но и време,
човешки ресурс и общ имидж на България като благоприятна за инвестиции държава.

златосъдържащи руди от участък Ада тепе и находище Хан Крум като проект и обект от национално
значение. (Социално-икономическо и фискално значение на проекта за България и региона). Април 2011,
изготвен за Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД (и предоставен на министерството на икономиката и
енергетиката).
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Виж: Калина Горанова. Злато от Крумовград: след още 2 години от 8 юли 2014, Капитал
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/07/08/2339831_zlato_ot_krumovgrad_sled_oshte_2
_godini/
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Втори казус за Челопеч от същия характер е свързан с подмяната на вентилатори в
мините. За да бъде осъществено подобно инвестиционно намерение е необходимо
фирмата-изпълнител да бъде собственик на земята, под която ще се строи. Става въпрос
за 2 декара, незастроена и обезлесена площ, собственост на горското стопанство на
Челопеч. След 5 години чакане на отговор от страна на Министерство на земеделието и
храните, такова най-накрая е получено. През това време работниците в мината са
изложени на неблагоприятни условия на труд.
Последният казус е отнесен още при първоначалното стъпване на ДПМ като инвеститор
в България. Предложено е държавата да се включи с инвестиционен капитал в
експлоатацията на Мина Челопеч, като това намерение остава само на хартия.
Загуби от някои неосъществени замисли и проекти




През 2012г. парламентът гласува предварителната забрана на фракинга като метод за
извличане на природен газ и петрол от шисти. Това решение на практика забрани дори
предварителните проучвания. Пропуснатите преки ползи за икономиката на страната,
при допускане, че няма да бъдат намерени търговски-разумни за експлоатация
находища на природен газ от шисти са били 350-360 млн. лева. Невъзвръщаемата загуба
за инвеститора е около 21 млн щ.д. (платена такса и административни разходи).75
Друг „интересен“ казус е планът за радикална промяна на системата за управление на
отпадъците, и принципа за трансформирането и от рециклиране в депозиране. Засега
„реформата“ е отложена, предстои да се разбере дали няма да бъде възродена като
инициатива въпреки отрицателното становище на МОСВ от 2012 г. Елементарните
изчисления на „стойност под риск“ показват, че под пряка заплаха от загуби ще се
окажат около 1.3 млрд. лева инвестиции в дейности по рециклиране, развивани през
последните около дванадесет години (включително около 900 работни места).76

75

Виж подробности в: КС2 ЕООД. Природен газ от шисти (Социалноикономически въздействия за
България). София, ИПИ, 2014: http://ime.bg/var/images/NaturalGasFromShale_BG.pdf
76

Това е само пример, сумата не е включена в окончателните оценки на невъзвръщаемите

загуи.
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„Трънски курс“: някои особености на забавянето на добив на полезни изкопаеми
Находище "Трън" и референдумът за разработването му
Инвестиционно предложение за добив и преработка на подземни богатства - метални полезни
изкопаеми - златно-сребърни руди от находище "Трън", в землище на община Трън. Доколкото
може да се съди от историята на златодобива в България, тъкмо гр. Трън не би трябвало да има
колебания относно възстановяването на тази дейност в землището на града. Още повече, че
перспективите от стопанска гледна точка пред благосъстоянието на общината изглеждат
добри.77
В крайна сметка обаче именно
местната общност решава, че това не
Късчета история
може да стане. Инвестиционното
предложение е разработено от
Както обаче сочат Милев, Станков и Иванов „през
Евромакс
Сървисиз
ЕООД
и
периода 1878 – 1930 г. злато е добивано само
предвижда около 380 млн. лв.
чрез ръчно промиване от отдадени на концесия
инвестиции, предполагащи около
разсипни находища по речните долини.
500 нови работни места в самия
добив и, вероятно, познавайки
Едва към края на 30-те години започва добива от
съотношенията в други подобни
коренни находища от единственото по рода си
проекти, още 250 работни места
тогава Англо-българско минно дружество от гр.
непряка и предизвикана заетост в
Трън, съвместно с American Smelting and Refining
оперативната фаза. Безработицата в
Co. Тази американска компания е 100-процентен
общината е 35%. Хоризонтът на
собственик на дружеството
добив е вероятно между 25 и 30
години, за залежи оценени на 35
Това е първата съвременна мина за добив на
тона злато.
цветни метали в България.
Процесът
на
забавяне
на
инвестицията
е
5
години
и
включва
Находището е избрано вероятно заради
дело в Административен съд
относително високо съдържание на злато на тон
Перник, няколко процедури по
руда (7.8-8.3 g/t) от 1939 до 1942 г. Максималният
ОВОС (проверени по реда на
добив от 272 кг. злато през 1940 г. и 1942 г.
вътрешно-административния
контрол)
и местен референдум.
Дружеството е национализирано. След 1953 от
От самото начало стойността под
Трънското находище („Западни мини”) никога (с
риск е тази на инвестицията (380
изключение на 1955 г.) не са добивани подобни
млн. лв.), която може да се
количества злато. До спирането на
калкулира днес като пропусната
експлоатацията му през 1974 г., като средния
полза, заедно с неосъществените
добив за целия период е три пъти по-нисък от
750 работни места и 30% ръст на
пиковия през 1942 г. (при двойно намаляване на
доходите на населението на
съдържанието на метала в рудата).
общината през първите три години
на осъществяване на проекта. Това
(Виж: Васил Милев, Владимир Станев и
не се случва поради решението на
Венцислав Иванов. Статистически справочник за
добитите руди в България през периода 1878 –
1995 г. София, „Земя ‘93”, 1996, с. 146-150.)
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Иглика Филипова. Златодобивът в Трън ще отвори над 500 работни места. (Социалноикономическата оценка на проекта показва, че общината няма бъдеще без голям инвеститор.) Капитал,
26 април 2017:
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/04/26/2960698_zlatodobivut_v_trun_shte_otvori_nad_500_ra
botni_mesta/

67

местния референдум. Очевидно поради него, през октомври 2017 г. инвеститорът прекъсва
процедура по инвестиционното си предложение.78
Преките невъзвръщаемите загуби са вероятно равни на разходите по проучването на
находището, около административните разходи по процедурите и участието в референдума. Те
според нас възлизат на 4 млн лв.79
Тази картина обаче не е пълна. При предполагаемия хоризонт на експлоатация и обем на
залежите, находище „Трън“ пропуснатите ползи вероятно ще са около 40% над загубите от
забавянето на „Крумовград Голд“ (2.25 млрд лв). Разликата между двата проекта е в това, че е
вероятно Трънският проект да не се осъществи докато не се преиграе референдумът. Иначе
казано, вероятно е срокът на забавяне да е повече от 11 години.
Някои изводи от случая „Трън“
Особеното на случая „Трън“ е в новия подход на обсъждане на инвестиционни решения чрез
референдум. Затова е важно да проследим неговите особености.
 Както е известно конкретната пряка формулировка на референдума е по повод права и
задължения при вземането на решения на общинско равнище по повод уредба на права
на национално равнище.80
 Изборът на гласоподавателите в Трън всъщност означава, че местен референдум има
вето по повод решения за използване на ресурси, които са изключителна държавна
собственост по смисъла на чл. 18 от Конституцията (независимо дали изключителни
права са добре формулирани в Конституцията и прилагащото я законодателство).
 В такива плебисцитни решения въпросите на опазването на околната среда,
използването на ресурсите и икономическия анализ на ползи и разходи се оказват де
факто функция на правата на вземане на решение по повод разпореждането с ресурс,
който юридически не е собственост на общината.
 Еволюцията на законодателното уреждане на разпределението на концесионните такси
до споделяне на 50 към 50 на национално и местно равнище в този случай се третира
като недостатъчна защита на интереса на местните общности (независимо очевидността
на ползите и разходите).
 Един от принципите на Остром за управлението на общите ресурси („засегнати от
правилата [трябва да] могат да участват в промяната на тези правила“) се оказва защитен
от референдума, но „нарушен“ от понятието „изключителна държавна собственост“ в
Конституцията, според което понятие референдуми по такива поводи не трябва да са
легитимни.
 Случаят „Трън“ наподобява състоялото се без референдум отхвърляне на техническо
задание и ПУП на „Крумовград Голд“ от общински съвет на Крумовград, но съдът
задължи общината да приеме плана. При референдум такава процедура е съмнителна.
78

Виж: Иглика Филипова. Жителите на Трън отхвърлиха проекта за златодобив в района. (Близо
60% от хората в общината гласуваха на местния референдум в неделя, 94 на сто се обявиха против.).
Капитал 12 юни 2017:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/12/2987333_jitelite_na_trun_othvurliha_proe
kta_za_zlatodobiv_v/ (и цитираните свързани с темата статии).
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Счетоводно тези разходи може изглеждат различно, понеже има продажба на концесионни права
между свързани лица.
80

Въпросът е формулиран така: "Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява
устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми".
Утвърдителния отговор ознавачаше, че общински органи могат да спрат решения (в дадения случай по
концесионни права), които са в юрисдикцията на централните власти.
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Правата на собственост, които са под въпрос, вероятно са в крайна сметка в
юрисдикцията на Конституционния съд.

Подобни примери: „Генерал Тошево“ и „Брезник“
Референдумът в Генерал Тошево, проведен на 17 декември м.г. има същата
формулировка на въпроса като този по-рано същата година в Трън. Като предмет на
решения обаче е използването на други вид ресурси природен газ. Общото и различното
между двата проекта е следното.











В Генерал Тошево проектна стойност на инвестиционното предложение е 140 млн. лв. за период
от 15 години, което е стойността под риск при това предложение;81
Проектът започва фактически преди 15 години, предпроектната фаза отнема много време,
забавянето е от октомври 2014 г. и съдебната процедура във Варненския административен съд
вероятно ще приключи през октомври т.г., т.е. забавянето е четири години;
Както и предишния казус, професионалните предварителни анализи показват а) пренебрежимо,
но контролируемо възможно негативно влияние върху околната среда и гарантирано
възстановяване, ако се появи такава и б) положително фискално въздействие върху приходите на
община Генерал Тошево, на равнището на 24% от годишните приходи (само от концесионни
такси, без страничните положителни въздействия върху заетостта);
Макар и по-малка като обем, инвестицията на фаза проучване е практически идентична като
дейности с проучванията на находище „Нови Пазар“, които не се случват. Това ще рече, че
пропуснатите преки, непреки и предизвикани ползи са от порядъка на 50-60 млн. лв.;
След референдума ЕС на РИОСВ Варна отхвърля ОВОС с мотива, че „има вероятност да бъдат
замърсени подземните води и водоносният хоризонт“. Мотивите на "Басейнова дирекция"
против приемането на ОВОС на проекта са, че има несъответствие на този план с плана за
управление на водите.
За разлика от Трън, в референдума в Генерал Тошево използването на аргументи ad hominem и
на внушения спрямо собствениците на собствениците на инвестираща компания, са широко
разпространени в пресата и са организирани протести.

Съдебните дирения по случая Брезник показват друго развитие по инвестиционно
предложение, което е на практика идентично с това в Трън. Разликата е в това, че:




Размерът на инвестицията е повече от три пъти по-малък – 120 млн лв, които попадат
под риск;
Делата са оспорване на ОВОС, доклад за съответствие и на самото инвестиционно
предложение, Пернишкият административен съд оборва точка по точка твърденията на
ищците и забавянето е само 12 месеца;
Приходите от концесионно възнаграждение са на равнището на 56% от собствените
приходи на общината, те са калкулирани като такива в плана на развитие на общината и
кметът е защитник на проекта.

Оценка за загубите от разгледаните особени случаи
В таблицата по-долу е представено резюме на казаното по-горе.
Изчисленията са направени при следните допускания:


Съотношение на загубата от „Трън“ спрямо цените за разработване на
находището край Крумовград според залежите, т.е. факторът 3, но оценката е

81

Виж: Иглика Филипова. Битката за Добруджа. (Плановете на "Русгеоком БГ" за добив на газ край
Добрич срещат сериозен отпор в района. Страховете се подклаждат от зърнопроизводителите, които
твърдят, че проектът е за шистов газ):
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/11/03/3070748_bitkata_za_dobrudja/
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консервативна, тъй като не е отчетена промяната на някои предполагаеми цени
нагори при осъществяване на инвестицията;
Предположението за забавяне на проекта в Трън е за 5 години;
За другите проекти се приемат за достоверни преценките, както са дадени в
инвестиционните намерения (тъй като засега това са само идейни проекти).

Таблица 13: Невъзвръщаеми загуби от разгледаните знакови отлагания на инвестиции

Проект

Инвестици
и

„Крумовград
“

120 млн лв

БДС
0.5
млрд
лв

„Челопеч“

260 млн лв

---

Забрана на
проучвания
за добив на
природен газ
от шисти

350-360
млн лв

"Трън"
„Генерал
Тошево“

380 млн лв

--1.5
млрд
лв2

140 млн лв

---

Частна
загуба

Отрицателен
фискален
ефект

0.9

158 млн лв

---

---

35 млн
лв

Общо
пропуснати
ползи

Работни места

750-800
1.65 млрд лв1

350-360 млн лв

200

4 млн
лв3

474 млн лв

2.25 млрд лв

750

---

---

140 млн лв

---

„Брезник“

120 млн лв
120 млн лв
1.37 млрд
0.939
Общо
лв4
млрд лв 0.632 млрд лв 3,42 млрд лв4
1 7004
Бележки: 1 – 40% са отчетени в сумарни резултат, тъй като 60% са отчетени при пропуснатите ползи от
съдебни забавяния; 2 – потенциални, а не актуални загуби; 3 – действителни загуби; 4 – дадени са
минималните стойности.

70

Планът на управление на „Пирин“
Обществено-политически контекст
За да се разбират част от особеностите отлагането на инвестиционни проекти и съдебни
спорове около тези казуси, се налага да дадем кратка характеристика на общественополитическата среда, в която те се разгръщат.
 Споровете и отлаганията на приемането на новия ПУ на НП Пирин имат значение
за цялата страна, защото този план ще създаде прецедент за управлението на
другите национални паркове.
 По отношение на местната общност и (частично) концесионера на Ски зоната
казусът има значението на споровете около „Корал“ за община Царево:
забавянето на ПУ забавя развитието на общината, поставя под риск имиджа на
курорта и град Банско като туристическа дестинация.
 Това е случаят с най-много съдебни спорове, проверки на прокуратурата, НАП и
сметната палата. Това е така, поради две обстоятелства: Ски зоната е първият
концесионен договор за предоставяне на туристическа услуга, както и самото й
местонахождение.
 В обжалванията на ПУ са използвани най-голямо разнообразие от аргументи.
Свързаните със ЗООС, ЗЗТ и ЗБР са оборени и има трайна съдебна практика по
казуса. Тези аргументи са оборени включително в последното решение на
тричленния състав на ВАС (по дело № 3062/2017 г. по описа на ВАС, по което е
постановено решение 10238/27.07.2018 г.).
 В това решение тричленния състав на ВАС приема, че според чл. 21, т.1 от ЗЗТ в
националните паркове е забранено изграждането на спортни и други
съоръжения. Това решение противоречи на многократно потвърдената практика
на тълкуване на тази разпоредба.82
 Политическите аргументи биват непрекъснато „доразвивани“, най-често
повтаряните подозрения са в „неплащане на данъци“ (офшорна компания с
неясна собственост), пране на пари, монополизъм, олигархия и др. под. Те
мобилизират обществена подкрепа, поради: а) символния характер на „Пирин“,
б) сложността на проверка на твърденията, в) общо усещане за несправедливост
на правораздаването и недоверие към държавното управление и г) статута на
парка като част от глобалното природно наследство по списъка на „Юнеско“.
Стойност под риск
През 2016 г. за първи път бе разпространена идеята, че концесионният договор с „Юлен
АД“ е нарушен и следователно трябва да бъде прекратен, без обезщетения.
Концесионният договор за ски зона Банско влиза в сила в края на 2001 г. Той се вписва в
правния свят на страната чрез три закона – този за концесиите (първи закон от 1995 г.,
по-късно заменен от три нови), ЗООС (приет 1991 г. заменен от нов през 2002 г. който
оставя първоначалния задължителен списък за ОВОС, в който са включени и ски
съоръженията) и ЗЗТ (приет ноември 1998 г.) , разпоредбите, които пряко засягат
договора.
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Първото такова дело е от 2001 г. по повод оспорване на ОВОС на ТУП (дело № 6309/2001
г. на ВАС, петчленен състав , с което е оставено в сила решение № 5665 от 12.07.2001 г.
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Най-често в мненията против функционирането и разширяването на ски зона Банско се
цитира чл. 21. т. 1. От ЗЗТ С тази разпоредба в национални паркове се забранява всяко
строителство, „освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди,
пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка
и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите
сгради, пътища, спортни и други съоръжения.“
Водещо министерство по договора е това на околната среда и водите. Министрите от
правителствата на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски досега биват обвинявани, че
са дали ход на неясен и щедър договор на концесионера. Всъщност договорът
съответства на всички стандарти и на законодателството. Той се обсъжда от
правителства, които са приели ЗЗТ, актуализирали са неговото отнасящо към договора
съдържание и са създали самия Национален парк Пирин (на 15 септември 1999 г.).
Договорът с „Юлен“ е публикуван и в концесионния регистър от 2004 г.
Защита на „държавния интерес“

Това е най-важният детайл е концесионното възнаграждение. Неговият годишен размер
„не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 10 на сто от техническия
капацитет (не действителните клиенти – бел. К.С.) на инсталираните ски-съоръжения“.
Както и че то „не може да бъде по-ниско и от 1 на сто от общите приходи от дейността
на концесионера, осъществявана на територията на ски-зоната“ (т.е. цялата дейност на
„Юлен“). Концесионерът се задължава да направи „инвестиции в размер не по- малък
от 37 305 480 лв. за периода на концесията за изграждане на новите трасета и
съоръжения за ски-спорт заедно с необходимите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, както и за общественообслужващи и технологични сгради за
осъществяване предмета на концесията“.
Тези клаузи дават следната защита на интереса на концедента (правителството,
„държавата“):
-

-

-

-

Независимо дали съоръженията са натоварени на пълен капацитет, т.е. дали ски-зоната е
успешна в стопанско отношение или не, дали любителите на планина и ските са я
разпознали като дестинация, правителството получава твърд доход;
Същото се отнася и до другата гаранция – процентът от общия оборот на „Юлен“ от всички
услуги;
Ако капацитетът на съоръженията и бизнесът на концесионера се разширяват, концедентът
(централния и бюджета на община Банско) получават по-висок концесионен приход в
сравнение със сценария, когато капацитетът остава неповременен;
Въпреки неяснотата на успеха на инвестицията, в договора има задължение на
концесионера за изграждане „на новите трасета и съоръжения за ски-спорт заедно с
необходимите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за
общественообслужващи и технологични сгради за осъществяване предмета на концесията“;
По смисъла на закона приращенията на обекта на концесията стават автоматично
собственост на концедента.83

83

По различен повод са отправяни обвинения, че от концесионера е надвзета територия
от 647 дка, обвиненията за което от 2011 г. са оттеглени от МОСВ през 2013 г., виж: Босилена
Мелтева. Нона Караджова: Концесионният договор за ски зона "Банско" е противоречив.
Дневник, 8 февруари 2013:
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/02/08/1999724_nona_karadjova_koncesionniiat_dogovor_z
a_ski_zona/ . От 2008 до 2013 г. сигнали до ЕК по повод замяна на един ски-влек тип „котва“ с
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Абстрактни възможности за разтуряне на договора

Твърдението, че концесионният договор с „Юлен“ АД може да бъде анулиран без щети
за интереса на данъкоплатеца (централния и местните бюджети), се основава на две
предположения:
a. Че той не е бил консумиран от концедента, т.е. не е изпълнен като задължение за
концесионни плащания и инвестиции, и
b. Че той е нанесъл други щети да държавата като собственик на Национален парк Пирин
(а тя е такъв по силата на чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ), например увреждане на околната среда.

На първото основание договорът не може да бъде разтурен, защото:
-

-

-

-

В частта за възнаграждението той се изпълнява; в частта за инвестициите и други
ангажименти, произтичащи от основната дейност (работни места и др. под.),
преизпълнението е от три до пет пъти;
Концедентът, чийто представител е МОСВ (и НАП като представител на бюджета и
контролен орган), може да провери всички отчетни документи за инвестициите, общите
приходи и техническия капацитет на концесионера, а касовите апарати на концесионера са
в електронна връзка с НАП;
Смята се, че възнаграждението е малко („не повече от 200 хиляди лева на година“), но
правителството никога не е повдигнало въпрос по този повод; т.е. 16 години концедентът е
доволен от изпълнението на договора в тази му част;84 забавянето на промените в договора
възпрепятства увеличаването на концесионното възнаграждение;
През 2012 г. правителството дава на „Юлен“ 2.7 млн лв за провеждането на кръг от
Световната купа по ски, този жест не среща неодобрение от данъкоплатците (освен
Института за пазарна икономика) и е свидетелство, че правителството цени постигнатото от
концесионера, като реноме на курорта и страната; Излишно е да се споменава, че обликът
и известността на ски зоната имат пряко отношение към приходите в държавния и
общинския бюджети и доходите на туристическия бизнес в региона.

четири-седалков лифт предизвикват проверки и намерение за наказателна процедура срещу
България, която е прекратена след около шест години (виж: Европeйската комисия закри
наказателната процедура срещу страната ни, свързана с територията на Национален парк
Пирин: https://www.moew.government.bg/bg/evropejskata-komisiya-zakri-nakazatelnataprocedura-srestu-stranata-ni-svurzana-s-teritoriyata-na-nacionalen-park-pirin/ . Отделно има дело
срещу подобна подмяна на влек с лифт на друго място в ски зоната, при което ВАС
потвърждава позицията на МОСВ (това може решение може да бъде намерено и на страницата
на министерството в Интернет, където е публикуван концесионният договор на „Юлен“ АД с
приложенията). Отделно за НП се твърди, че има безразборна сеч. Това твърдение също не
отговаря на истината.
84

Има такова дело, заведено от ПУДООС/МОСВ през 2015 г., което не получава ход, виж: Бетина
Апостолова. Държавата съди „Юлен“ АД за 178 422 лв. Струма, 3 октомври 2017 г.:
https://struma.bg/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0178-482-%D0%BB%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86/ и още: Росен Босев. Прокуратурата иска
незабавна промяна на концесията в Банско. (Сотир Цацаров е сезирал премиера с установени преди доста
години нарушения на договора с "Юлен" и финансирането на федерацията по ски.) Капитал, 12 юни 2018
г.:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/06/12/3198601_prokuraturata_iska_nezabavna_p
romiana_na_dogovora_s/ (и свързаните статии).
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-

-

Не може да се смята, че изпълнението на договора от страна на „Юлен“ АД е ощетило по
някакъв начин флората и фауната на парка; това убедително се доказва от всички
констатации, извършени при актуализацията на ПУ, например по най-тревожния показател,
състоянието на гората, положението е следното: за период от 10 години са отсечени средно
по 2 380 м3 годишно, което е твърде малко в сравнение с прираста на гората, който е 72 640
м3;
Доказателство за последното е становището на International Union for the Conservation of
Nature (IUCN), който е подизпълнител на ЮНЕСКО за наблюдението състоянието
природното наследство.85

Цена на разтурянето на договора („стойност под риск“)

Отлагането на ПУ за на НП Пирин не позволява актуализацията на концесионния
договор. Това намалява потенциално положителния фискален ефект от двойно
увеличение на концесионно възнаграждение: при средно около 180 хил лв за първите
14 години, до проектно 350 хил лв при промяна на договора. Дори при най-скромните и
неточни изчисления (поради сравнение само с една година)86 пропуснатите ползи за
държавния и общинския бюджети от концесионни възнаграждения на година са 240 хил
лв. В зависимост от заложените параметри, при запазване на сегашното положение
недосъбраните вземания на концедента до края на договора ще са между 1.12 и 2 млн
лв.
Първоначалната инвестиция по договора от около 37.3 млн лв е „преизпълнена“ над
четири пъти и в действителност е 150 млн лв. Освен това би трябвало да бъдат
компенсирани и пропуснатите ползи за 14 години на концесионера, които възлизат, при
условията на 2016 г., на 28 млн лв. Потенциалната пряка цена за бюджета би била
минимум 180 млн лв, ако към споменатите суми се добавят и разходите по съдебния
процес и вероятното прехвърляне на договора в разпореждане на друго частно или
държавно дружество. Като при това няма никаква гаранция, че новият концесионер ще
работи по-добре от сменения.
Тази сметка не е пълна. Eто какво трябва да се отчете като пряка загуба от евентуалната
национализация на курорта:






заплащане на вече построеното,
връщане на поне част от концесионните приходи, минус субсидиите,
покриване на пропуснати ползи (половината от договорената инвестиция),
компенсация за регулаторни щети,
разходи по съдебните спорове,

85

Виж: „Любомир“ (Любомир Костадинов). Изказване на представителя на IUCN. 7 юли
2018: http://spasi-vitosha.blogspot.com/2018/07/iucn.html Блогърът е недоволен от изказването и
отбелязва: „„С голяма част от него IUCN загуби окончателно последните си две букви. Реално
IUCN са политическа комерсиална организация, но не и природозащитна.“
86

Това сравнение се разглежда като основание за съмнение във фискалните ефекти от
потенциалния актуализиран договор, виж например: Велислава Пеева. Двойните бъдещи приходи от
„Юлен“ се оказаха далеч по-ниски. Медиапул, 6 декември 2016: https://www.mediapool.bg/dvoinitebadeshti-prihodi-ot-yulen-se-okazaha-dalech-po-niski-news272757.html ;. Тук ние отчитаме само
минималните средни стойности.
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предполагаемите първоначални инвестиции, необходими за управление на зоната до края
на концесионния период и след това,
загуби на потенциален доход от ограничаване на развитието на зоната или намаляване на
оборотите на курорта,
загуба на работни места,
загуби за държавния бюджет,
загуби за местните бюджети.

Обществената цена на исканата национализация

За последните пет години туристите в Банско са средно 210 хил. и броят им нараства.87
При средните приходи от туризъм за 2016 г.88 Това прави 158.6 млн. лв. оборот на година.
Това не е оборот само на „Юлен“ и дъщерното дружество „Балкан Холидейс“, а приход
на всички доставчици на туристически услуги от общината. Това прави около 20 млн. лв.
чист приход на бюджета за година (които са следствие на непреките и прадизвиканите
ползи от функционирането на ски зоната). Разтурянето на договора на „Юлен“ поставя
тези 158 млн. лв. под риск. В различна степен той би бил под риск и при упадъка на
курорта.
Според отчетите за изпълнението на бюджетите на община Банско и съседните общини,
техните собствени приходи са нараснали между 5 и 14 пъти за последните десет години.
През зимата ски зоната дава работа на около 6 000 семейства. Банско всъщност внася
работна сила от вътрешността на страната, крайморските общини (където през зимата
се освобождава човешки капитал) и от Гърция, Украйна и Молдова.89
150 млн. лв. инвестиция на концесионера са с редови (непряк) стопански фактор, който
е в основата на много положителни последици за благоденствието в региона. Става дума
за инвестиции (без строителство) от около 360 млн. лв. за последните десет години,
които се оказват под риск.
Оценка на пропуснатите ползи и потенциалните загуби
Таблица 15: Обществена цена на отлагането на инвестиции в ски-зона Банско
Показател
Стойност
Пряк фискален ефект (на година)
240 хил лв
Непреки потенциални загуби (максимална
158.6 млн лв оборот в туризма и свързаните
стойност под риск на година)
услуги
Непреки фискални загуби (приходи от косвени
15 млн лв
данъци под риск)
Риск от намаляване на доходите
6 000 семейства
Потенциална цена на разтуряне не договора
180 млн. лв.
(еднократен отрицателен фискален ефект)

Витоша и особености на казуса с природните паркове
Особеното на случая с ПП „Витоша“ и по-специално с използването на ски-зона „Алеко“
е, че има натрупване на стопански предизвикателства, съдебни дела, законодателни и
87

ИПИ. Икономически профил на община Банско. София, ИПИ, 2016:
http://www.regionalprofiles.bg/var/Bansko_IME_2016.pdf .
88

Виж: ЕВРОСТАТ и статистиката на Министерството на туризма.

89

Виж подробности в: ИПИ, цит. съч.
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политически спорове, които довеждат до забавяне на инвестициите дори само в
осъвременяване на съоръжения, достъпа до зоната и поддържането на пистите с около
28 години. Най-новите съоръжения са на възраст 35 години, крайно неудобни за вече
навикналите на по-съвременни лифтови технологии посетители на планината, а
останалите лифтове са строени преди около 55 години.90 Пропуснатите ползи от такова
забавяне са изчислими, но при твърде много допускания, които биха направили
резултатите близки до научна фантастика.
Собствеността
ПУ на ПП „Витоша“ не предвижда строителство на нови съоръжения. Последните
съоръжения, голяма част от които днес са извън експлоатация не работят, поради
амортизация и високи разходи за поддържането им в първоначалния вид. Причина за
това състояние е невъзможността да се поддържат съоръженията и да се инвестира в
осъвременяването им от множеството собственици през 1990-те години – две
министерства и община София. През 2001 и 2002 г. Приватизацията на държавните
запазва разпокъсаната собственост, новите стопани на влековете и най-стария лифт
„Романски“ („Ваканционен клуб Русалка“) и двата седалкови лифта на писта „Витошко
лале“ (през 2003 г. австрийската фирма "Ферайнигте Бергабанен" ги наема от
„Академика2000“): „Русалка“ не изпълнява ангажимента си за инвестиции по
приватизационния договор, а "Ферайнигте Бергабанен" не може да инвестира в друго,
освен осветлението на пистата, което позволява използването й нощем. На
микроикономическо ниво, ако изключим възможни проблеми с платежоспособността
на тези два собственика и наемателя, невъзможността за нови инвестиции произтича от
липсата на „икономия от мащаба“. Общинското предприятие „Въжени линии“ няма да
поддържа и/или обновява кабинковите линии и е задлъжняло.
На практика всички съоръжения работят в режим на „доизживяване“ от началото на
1990-те до 2006 и 2007 г. Четири години след първата приватизация (през 2006 г.)
съоръженията са закупени от дружество, което след това става собственик и на „Въжени
линии“.
Собственикът на съоръженията („Витоша ски“ ЕАД) ги придобива през 2007 г. чрез
общинска приватизация.91
Предизвикателства пред управлението
Приватизационният договор не предвижда ангажименти за инвестиции в нови
съоръжения. Това вероятно е така не защото договорът е лош, а защото нови инвестиции
са практически забранени от плана за управление на парка, необходими са промени в
90

Очевидно е, че при липса на осъвременяване на Витошките съоръжения, относително
близките ски-зони нас Банско и Боровец ще продължат да привличан приблизително същия
брой посетители от София, като там ще продължат да възникват същите проблеми с прекомерно
натоварване на пистите и съоръженията.
91

Известна представа, макар и едностранчива, за процеса дава: Росен Босев. Капан, заложен от
държавата. (Държавата и общината залагат бомбата Витоша с отчуждаването на съоръженията.).
Капитал, 12 януари 2018:
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/01/12/3111040_kapan_zalojen_ot_durjavata/
(виж и връзките към други статии на тема ПП „Витоша“).
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него и в редица закони, а при подписването му не е ясна и съдбата на общия
градоустройствен план на София. Цената на договора отчита обстоятелството, че
съоръженията са на загуба (около 0.5 млн. лв. на година). Единствените ангажименти са
по повод поддържането на определено равнище на заетост, което е безсмислено
(поради амортизационното състояние на съоръжения и спомената вече забрана). В
крайна сметка остават използваеми съоръженията (лифтът „Симеоново – Алеко“, триседалков лифт „Витошко лале“ 1 и едноименната ски писта), които са най-съвременните,
изградени за да се проведе Единадесетата зимна универсиада в София (февруари 1983
г.)
Част от микроикономиката на казуса е обстоятелството, че след придобиването на
собствеността на съоръженията, поради строителния бум на 2006-2007 г. ОС съвет на
София приема решение за 50% увеличение на цената на цената на строителните
разрешителни. Вторият, вероятно по-съществен проблем от тази рубрика е цената на
горите, която се увеличава девет пъти между 2003 и 2010 г. За последните години
глобите за незаконна сеч се увеличават (като горна граница) от 3 на 20 хил. лв.
Строителството на съоръжения за ски и туризъм (например лифтове) изисква смяна на
предназначението на закупената гора.92
При това положение се появяват законодателни инициативи, които да променят Закона
за горите в смисъл да се облекчи строителството на нови и реконструкцията на стари ски
писти, станции и стълбове на лифтове и влекове, без процедура за смяна на
предназначението на горските територии. (Такава се изисква според промените на ЗГ от
2012 г.) Логиката на такива предложения е в това, че съоръженията все пак в
действителност остават в горските масиви. Всичко това не би могло отмени процедури
по ЗУТ и ЗООС (където за такива съоръжение се изисква решение на компетентните
органи за ОВОС.93
Законодателните промени са обявени за „лобистки“, в интерес „Витоша ски“. При
спазването на споменатите действащи закони осъвременяването на всички ски писти и
лифтове, както и строителството на нови не трябвало да е проблем. През 2001 година
ветровал повали около 60 хектара дървета в резерват Бистришко бранище. И най„смелите“ планове за възраждане на ски зоната над София не биха поставили под риск
и 2% от това природно разрушаване на гори. Страницата на ПП „Витоша“, която може да
бъде много по-добра, ПУ, отчетите и други дава достатъчно информация за
мероприятията по опазване на околната среда – катастрофичните обобщения са далеч
от действителността.94
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Стъпките на подемните съоръжения трябва да бъдат изведени от горските територии,
т.е. изграждането на лифтове и влекове е подложено на друг режим в сравнение с прокарването
на електропороводи и издигането на стълбове за тях.
93

ПУ на ПП „Витоша“ засега е във висящо положение и предизвиква същите необосновани
твърдения като този на НП „Пирин“, виж: Пролес Инжинеринг“ ООД, Изявление по повод лъжите за
плановете за управление на НП „Пирин“ и ПП „Витоша“, съобщение до медиите, 10 август 2016:
http://www.pu-pirin.com/news/136-pressaobshtenie .
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Виж: http://park-vitosha.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D
0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/ .
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В тази ситуация „Витоша ски“, за първи път през 2008 г., предлага проект за
модернизиране на ски зоната. В началото на 2009 г. той предизвиква критики,95 които
мотивират ОС на София да постави нови и по-подробни изисквания към
осъвременяването зоната и подстъпите към нея. чиято стойност е оценена на 70 млн. лв.
Първият такъв проект е предложен през 2008 г. и обсъден в началото на 2009 г. През юли
2009 г. коалицията „За да остане природа в България“ и организира подписка в защита
на ПП Витоша.96 Подобрения по проекта са правени няколкократно, към настоящият
момент има видимо съгласие на спорещите страни.97 Забавянето на инвестиционните
намерения на новия собственик е поне 10 години.
И в този случай е трудно да се отнеме правото на собственост на законови основания,
каквото искане се разпространява пресата и медиите. Не може да бъде доказано
упражняване на права без грижата на „добър стопанин“, неосъществените инвестиции
са следствие на регламенти, за които общината е сигнализирана навреме от
инвеститора. Престъпен казус, изглежда, не е възможно да бъде вменен.
Ако това се случи, пропусната полза ще е около 70 млн. лв. неосъществена инвестиция,
в ситуация, в която други инвеститори няма. Освен това ще е необходимо и
възстановяване на вече направени разходи и пропуснати ползи на „Витоша ски“.
Особеното на случая с Витоша е, че той е показателен за зоните на планински и ски
туризъм, които не са концесионирани, а са приватизирани. Въпреки заявеното през тази
година единство на мненията на спорещите страни, остават нерешените проблеми с
плана за управление и закона за горите.
Според тях, а положението е почти същото и в другите курорти, се изисква основите на
стълбовете на лифтове и влекове да бъдат изключени от горския фонд, т.е. да бъде
сменено предназначението. Последното, както стана дума по-горе, е забранително
скъпа и блокира инвестиционните намерения. Авторите на тази разпоредба в ЗГ,
убедили парламента да я приеме през 2012 г., са и основни противници на
актуализирането на ПУ в тази насока. Освен това те са на мнение, че „ски пистите и
лифтове водят до трайна урбанизация на самата територия и не са същото като просто
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„Любомир“ (Любомир Костадинов). Становище по Специализирания ПУП на
Туристическа и ски-зона "Алеко": http://spasi-vitosha.blogspot.com/2008/12/blog-post.html .
96

Виж: РИОСВ – София на съд заради планирана голяма ски зона в Природен парк
Витоша. WWF Bulgaria. Юли 2009: http://www.wwf.bg/?169881/vitosha-ski-court и Подписка в
защита на Природен парк Витоша, ЗаДаОстанеПрирода (без дата):
http://forthenature.org/petitions/7 . Към периода на събиране на подписи РИОСВ София вече е
наложила значителни ограничения, виж: МОСВ. РИОСВ - София наложи ограничителни мерки
към специализирания подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко”. МОСВ, 4
септември 2009: https://www.moew.government.bg/bg/riosv-sofiya-naloji-ogranichitelni-merkikum-specializiraniya-podroben-ustrojstven-plan-na-turisticheska-i-ski-zona-aleko/ .
97

(Без автор). Витоша ски: най-после с ДСБ и Зелените имаме обща визия за развитието
на туризма във Витоша. Труд, 11 януари 2018:
https://trud.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D1%81%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8/ .
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едни далекопровод“, и че „те се случват високо в планините и не просто засягат гледката
и ландшафта, но водят до твърде силен натиск върху тези чувствителни територии“.98
Някои особености на отлагането на ПУ на националните паркове
Отлагането на приемането на плана за управление на НП Пирин и ПП Витоша има
парадигматично значение за разбирането на стопанските предизвикателства пред
планинския туризъм в България и неговата конкурентност.
Формално погледнато, планираните дейности се отлагат, но старите ПУ остават в сила и
необходимият минимум инвестиции за поддържане на инфраструктурата на достъпа до
планините може да се осъществява по старите разчети.
Но споменатите промени в ЗГ правят невъзможно строителството, което би подменило
старите или изградило нови съоръжения.
В България, както стана дума, се използват само четири от общо двадесетината
подходящи за ски местности. За в бъдеще могат да се очакват инвестиционни намерения
поне в тези 16 направления за ски туризъм.
Според заложеното в старите планове инвестиционната дейност, финансирана от
държавния бюджет е между 15 и 20 млн. лв. за всички паркове за период от 5 години.
Приблизително толкова са и средствата за поддържане на природните паркове.
Проблем представляват качеството на достъп до планината, негативните странични
въздействия от достъпа с автомобили, потенциалната ускорена амортизация на
пътищата (които и в момента не са в добро състояние), замърсяванията на околната
среда и в крайна сметка понижаването на качеството на услугите и на доходите на
местните общности.
Според отчетите в сега действащите, обсъжданите и готови за приемане планове
управление националните и природни паркове състоянието на околната среда, на
флората и фауната се подобрява. Индивидуалните посещения в планините са
приблизително 800 хиляди на година. Около 60% от тях са в Рила и Пирин, около 25 в
Стара планина и Родопите. Пунктовете и пътищата на достъп до планините, особено
високите части са претоварени. През летните работни дни автомобилите по пътя от хижа
Вихрен до град Банско са средно около 400, а в неработни дни – над 1 000. Положението
по пътищата за достъп до Рила е приблизително същото.
При старите планове е почти невъзможно да се ремонтират пътищата и автомобилният
достъп да бъде заменен с щадящи околната среда алтернативи като лифтове, зъбчати
железници и други подобни. Качеството на туристическата инфраструктура (маркировка,
хижи, заслони) също изглежда ниско. Отлагането на плановете пречи и на
осъществяването на традиционни дейности за опазването на планинската околна среда
като санитарна сеч, водохващания за питейни нужди, обезпечаване на превенцията на
горски пожари и други подобни.
Само осигуряването на достъп до планините с въжени линии, като алтернатива на
натоварените автомобилни подстъпи, предполага инвестиции от около 100 млн. лв. (от
тях вероятно около 20 млн. лв. за ски зона Банско). Отделно от това възстановяването и
развитието на Витоша, местността около връх Ком в Стара планина и обновяването на
съществуващи ски дестинации от местно значение ще изисква между 115 и 125 млн. лв.
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Зелени адвокати. Закон за горите: Засилени искания на протестиращите до НС. 19 юни
2012: http://ecopravo.blogspot.com/2012/06/8-httpforthenature.html .
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По този начин излиза, че, ако към тях се добавят и относително скромните инвестиции
на самите национални и природни паркове, отложените инвестиции са между 230 и 245
млн. лв. за период от пет години.
Както и по Черноморието, така и в периферията на планинските национални паркове,
макар всички планове за управление да твърдят, има незаконни и неправомерно
удовлетворения заявления за реституция, част от първоначалната обществена цена за
сегашния обхват на парковете е платена „платена“ ограничени права на собственост.
Според нас става дума за площ и права върху 2.8-3 хил декара, или за 126-135 млн лв
права (при цена 45 лв на м2), които не са компенсирани.
Споровете по повод ПУ на НП Пирин и ПП Витоша замъгляват и един друга поука от опита
след приемането на ЗЗТ, а именно, че концесионирането е най-добрия начин публично
частно партньорство за управление на туристически дестинации в планините.
Някои изводи за бъдещи инвестиционни намерения в зимните курорти и ски зони

На основата на казаното могат да се направят изводи по повод възможните и вероятните
бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на ски зони.
1. Необходими са промени в ЗГ, които да премахнат изискването за смяна
предназначението земята (извеждане от горския фонд на основите на стълбовете) и
да поевтинят поддържането на трасетата и пистите.
2. Тъй като съоръженията са скъпи и възвръщаемостта на инвестициите изисква
продължителен период концесионните договори за такива начинания следва да се
сключват за максимален срок.
3. Следва да се отчита, че ефективното управление на такива зони изисква сонсолидация
на правата на собственост и в частност – на тези на използване.
4. Извън териториите, които са изключителна държавна собственост, такава
консолидация може да приема различна форма, но една от добрите форми
инвестиционните фондове с участие на собствениците (общински или частни);
5. Когато зоните засягат интереси на собственици, чиито земи (или гори, общински или
частни) са включени в някаква форма на защитеност на територии, тези собствени
следва да бъдат възмездени, възможно с дялово участие.
6. Тези организационни форми на собствеността вероятно ще позволят и по-ефективни
форми на опазване на околната среда, например лифтовите съоръжения ще намарял
автомобилния достъп до високите части на планините.
7. За специфични дестинации в националните и природните паркове, където достъпът се
извършва от едно или малко на направления, които подлежат на контрол върху
логистиката и посетителите, е препоръчително да се въвежда платен достъп.

Магистрала „Струма“ и опитът на МРРБ
Срещу строителството на магистрали са заведени около 40 съдебни дела, оспорващи
различни аспекти на инвестиционните предложения, включително срещу ОВОС. Тяхната
средна продължителност е около 1.5 години. Повечето от тях се отнасят за проекти за
бъдещи периоди, тъй като финансирането и проектите тепърва се уточняват. Част от
проблема са две дела срещу т.нар. „тол система“, която по замисъл би трябвало да
финансира част от разходите по изграждането на магистрали и особено второкласни
пътища.
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По информация от участия на министъра на регионалното развитие и благоустройството
в медиите в момента се провеждат или са подготвени за провеждане процедури за
инвестиционни проекти на стойност 590-600 млн. лв., а на година оптималният размер
на обществените поръчки по този повод би трябвало да бъдат 1.2 млрд лв на година, за
период от три години.99
Както и в случаите с инвестиционни предложения, които попадат в юрисдикцията на
МОСВ, преобладаващият изход е в полза на проектите.
Особеният случай е магистрала „Струма“, в района на Кресненското дефиле. Проектите
се обсъждат за магистралата се обсъждат от (поне) 2006 г. След седем-месечно
забавянето поради решение за ОВОС от м.г. на МОСВ през изграждането няма
юридически пречки. Ако проектът не бъде завършен до 2022 г., България ще трябва да
върне всички средства, получени по програми на ЕС построяване на цялата магистрала,
малко над 1.5 млрд лв.
Аргументите „против“ едни или други варианти на изграждане еволюират, постепенно
се появяват такива от стопанско естество. Но елементът „опазване на околната среда“ и
животинското разнообразието се запазват.
По сведение на десет български организации, обединени в коалиция „Спасете Кресна“
Приятели на земята – Европа през декември м.г. разпространи възвание, в което се
подчертават и чисто природозащитни, и правно екологични аргументи.100
В първата рубрика позоваването е върху преброяване от 2015 г., според което
популацията на защитени прилепи в дефилето е намаляло с 92%, костенурки и змии с
60%, а всички гръбначни животни са намалели с 84% в резултат на увеличаващия се
транзитен трафик през последните 12 години. (Всъщност излиза, че единственият начин
да не се получил такъв резултат е по този път да не е имало трафик).
На второ място, Приятели на земята - Европа смятат, че са нарушени директивите за
местообитанията и птиците, които трябва „да бъдат защитени от Натура 2000 в
Кресненското дефиле“, и през юли 2017 година внасят в Европейската комисия жалба за
разследване на тези действия на България.
Странното в този случай е, че:





Както в случая с Натура 2000 по Северното Черноморие, тук изграждането на магистрала е
започнало преди определянето на зоните по Натура;
Ако съоръжението не бъде изградено в посочения срок, МРРБ и правителството на България
ще трябва да осигурят ресурс за възстановяване на финансирането от ЕС за „Струма“, които
са повече от предполагаемото годишно финансиране на пътната инфраструктура на
страната;
Както и в другия случай, завършването на магистрала може да доведе до санкции, чийто
размер е трудно да се предвиди поради особеността на казуса.
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Виж: Милена Василева. Пътни проекти на България 2017-2020 г. Инфраструктура.Бг, 13 юли 2017:
https://infrastructure.bg/news/2017/07/13/3001138_putni_proekti_na_bulgariia_2017_-_2020/
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Stunning European nature jewel threatened by EU-funded motorway: Save Kresna Gorge, Bulgaria,
Fiends of the Earth – Europe, 17 December 2017.
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Оценка на стойността на загубата на човешки живот в Кресненското дефиле

Този участък на бъдещата автомагистрала „Струма“ има славата на най-смъртоносният
пътен участък в страната, но това е само слава. Статистиката показва друго. Най-много са
ПТП с летален изход по продължението на магистрала Хемус, първокласния след
Ябланица до Велико Търново в посока Варна, като „първенството“ се оспорва и от
отсечката Бяла-Русе и други първокласни пътища.
Особеното на Кресненското дефиле е в това, че тук забавянето на проектирането и
изграждането на магистрален път е и най-продължително, и най-често оспорваното с
мотиви за опазването на околната среда.
Според общата статистика на ПТП за последните пет години загиналите на
автомагистрали са средно около 3.2-3.3 пъти по-малко от тези, които умират на
първокласни пътища.101
Този факт е добре онагледено от следната графика.
Графика 8: Динамика на ПТП от 2004 до 2016 г. по тип пътица

Източник: МВР и Любомира Димитрова (Инфограф – Важните числа)102

ПТП и съответно загубата на човешки живот имат се характеризират в паралелизъм, но
единствен постоянен фактор остава характера на пътя.
Иначе казано, забавянето на строителството тази и на други магистрали в други подобни
пътни участъци има за цена загубата на човешки животи за годините на забавяне,
независимо от това какъв е характерът на пътните инциденти. Особеното на
Кресненското дефиле е факта, че тук забавянето е най-дълго – 12 години.
101

Виж: Пътнотранспортни произшествия в Република България. НСИ. София. 2011-2017 г. Данните
са анализирани в докторската дисертацията Милен Марков на тема: Анализ ползи-разходи на пътната
безопасност в Република България, защитена успешно през април т.г.
102

Любомира Димитрова. Кога и къде? Профил на ПТП в България (2004-2016). Инфограф –
Важните числа, 20 декември 2017: https://www.infograf.bg/article/1510563797000.
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Допусканията при изчисляването на тази цена са следните:






Загиналите в дефилето са между 5 и 10 души на година; при наличието на магистрала те
биха били три пъти по-малко;
Следователно за годините на отлагане следва да се вземат 2/3 от загиналите като
статистическо предположение на „неспасените“ от магистралата животи;
За да осигурим простота и консервативност на оценката, приемаме, че годините на забавяни
са 10, а човешките животи, загубени в Кресненското дефиле на година са 5, т.е.
„неспасените“ (поради смърт при ПТП) животи са 3;
Оценката е направена по а) метода на елементарно застраховане, при което „цената“ на
живота е годишният доход на осигурения (за такъв вземаме следната годишна заплата за
2018 г., приблизително 13 200 лв) за 10 години при 4% лихва и нулева инфлация = нетна
настояща стойност от 93863,82 лв и б) по „метода готовност да се плати“, за да се избегне
смърт на пътя“, изчислен за България от Милен Марков на 3 677 821 лв.103

Това са само стилизирани изчисления. Техният смисъл е да дадат представа с какво
трябва да се сравняват рисковете за флората и фауната при строителството на
магистрали.
Подробно изчислената цена на човешкия живот би трябвало да включва очакваната
продължителност на живота при възраст и пол, производителност, стойност на дохода
на домакинството, натрупването на доход при реален лихвен процент и пр. Но
достойнството метода „а“ е, че той е близък до онова, което се получава при
действителни застраховки живот, а достойнството на метода „б“ е, че той дава стойност,
близка до огрубената субективна стойност на човешкия живот.
Резултатът е по метода на „застраховането“, e че загубата на човешки животи на година
в Кресненското дефиле, изчислена в пари е 281 591.46 на година или 2.82 млн. за 10
години, докато по-реалистичната загуба е равна 110 млн. за 10 години или 11 млн. лв.
на година. По същия начин могат да се изчислят загубите на човешки живот при средно
десетгодишно забавяне на строителството на автомагистрали за цялата страна.

Някои констатации по повод пропуснати ползи и невъзстановими загуби от разгледаните
случаи

Забавянето на проекти от
макроикономическия модел.

национална

инфраструктура

е

отчетено

от

Тук обобщаваме само рисковете от разгледаните проекти като парична стойност.
Таблицата по-долу повтаря без подробности за социалните разходи от таблици 14 и 15,
но дава някои пояснения.

103

В дисертационния труд на д-р Марков са описани различни методики на оценка. Според него
и нас, най-точният метод може би бил именно този на „готовността да се плати“. В дадения
случай не можем да приложим други по-точни статистически методи, защото не би трябвало да
се опират на индивидуална информация за жертвите на пътя. Разбира се, възможно е да се
изчислят средни стойности при наличие на информация за възраст и доходи на жертвите,
отчитане на средната продължителност на живота за страната, динамика на производителността
на труда и лихви по спестявания и други показатели на благосъстоянието.
83

Таблица 16: Рискове и пояснения за невъзвръщаемите загуби и стойността на инвестициите
Коментар:
Проект
Невъзстановими
загуби и стойност под
 „Крумовград“ вече се реализира,
риск
загубите са за минали периоди;
„Крумовград“
1.65 млрд лв
 При „Нови пазар“ става дума за чисти
невъзвръщаеми загуби.
 „Генерал Тошево“ все още има шанс да
„Нови Пазар“
371 – 381 млн лв
се реализира.
 „Трън“
е
интересен
като
„Генерал Тошево“
50 – 60 млн лв
„конституционен казус“
 „Пирин“ – такива биха били загубите при
„Трън“
384 млн лв (или 2.2
радикално решение.
млрд лв общ
 „Витоша“ е заявено инвестиционно
отрицателен ефект)
намерение.
 „Достъп до планини“ е само абстрактна
оценка
и
темата
подлежи
на
„Пирин“
180 млн лв, 158 млн лв
допълнителен анализ
оборот и 2000 работни
места под риск

„Витоша“

70 млн лв инвестиции

„Достъп до планини“

160-175 млн лв
отлагани инвестиции

Общ ефект

2.87 -2.95 млрд лв
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Причини и поводи на забавянето
Не е възможно - никога, при никакви обстоятелства - човешките действия да нямат
странични последици. Същото важи и за делата по повод инвестиционни намерения.
Същото важи и обжалването на инвестиционни намерения по реда на ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и
прилагащото ги законодателство. Доколкото може да се съди от публични заявления на
ищците, те не отчитат вероятността от отрицателни странични последици,
Срокове и особености по делата за инвестиционни предложения, ОВОС и
екологична оценка с ответник МОСВ
В таблиците по дела за обжалване на процедури по инвестиционни предложения,
обжалване на решения по повод ОВОС и ЕО (т.е. гл. VI от ЗООС), предоставени ни от
МОСВ и включени тук в приложенията, са представени 31 такива случая. Това са само
случаите, които попадат в отговорността на МОСВ и съответно в юрисдикцията на ВАС.
Някои от тях, като Магистрала „Струма“, ПУП на Варна или отделни по-малки общини
попадат в обсега на отговорности и на други държавни и общински органи (например
МРРБ, РИОСВ и пр.). По свързани с тези дела и по други подобни поводи има дела в
някои от 28-те административни съдилища в страната. Това са 515 месеца. Опит за
оценка на общия обем забавяне за страната ние правим в последната част на настоящия
доклад. По свързани с околната среда (ОВОС) по инфраструктурни проекти и концесии
за добив на полезни изкопаеми установимото забавяне е още 200 месеца.
Общото забавяне по тях е 715 месеца или почти 70 години.
В някои от тях се стига до „не влизане в сила“, но причината не може да бъде разбрана
без специален анализ на хода на делото. Това не означава, че няма период на изчакване
или, че е изключено тези или подобни инвестиционни намерения да не се възобновят
по някакъв повод. Където статутът на проекта е такъв е отчетено времето в години
(посочени като месеци).
В случаите анализирани в този доклад ясно се наблюдава селективност при избора на
инвестиционните намерения, които биват оспорени. Редица потенциално опасни или
просто изискващи ЕО и ОВОС инвестиционни намерения (най-вече в минното дело) не
са предизвикали обществено недоволство и не са били оспорени. Особено очевиден е
примерът с минна концесия в Тракийската долина.104
Особен „обект на внимание“ по-често са чуждестранните инвеститор.
В таблицата за обжалваните инвестиционни намерения (виж приложенията) се
наблюдават следните закономерности:



Общото време на съдебно обжалване е 33 години и седем месеца.
Средното времетраене на обжалването е 20 месеца.

104

Виж: Свързани с Ковачки фирми взеха дългосрочна концесия за медна руда и въглища.
Economic.bg 1 август 2018: https://www.economic.bg/bg/news/10/svarzani-s-kovachki-firmi-shte-dobivatmedna-ruda-i-vaglishta.html . Особеното в този случай е обстоятелството, че недоволството е не само
реторично и закъсняло, но е насочено към действащия министър на околната среда и водите, макар
процесуалните действия по одобряването на концесията да са отговорност на негови предшественици
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Общо 56 са издадените решения след 2013 г. по ОВОС или за преценяване на
необходимостта от ОВОС за национални обекти, от които 20 решения са обжалвани (35.7
%);
По отношение на последното дело в таблицата следва да се има предвид, че делата по
повод Кресненското дефиле са от 2008 г.105

В таблицата за обжалваните актове преди 2013 г. положението е следното:





Общото време на съдебно обжалване е 17 години;
А средното време за съдене е почти 13 месеца;
Прави впечатление, че общински казуси се решават по-бързо (около или малко над половин
година);
Но казусите с индивидуални частни или с частни предприятия се решават много бавно;

В примерния списък с обжалвани ОВОС и ЕО прави впечатление, че:
• Тези обжалвания са по кратки – ако се изключи висящото с години дело на
„Аурубис“, средният срок и около 6.5 месеца, обща продължителност – пет години;
• Същият феномен като по-горе – повече време за обжалване отива при частни
инициативи;
Без тук да навлизаме в характеристиките на споровете, мотивите по тях и действията и
жалбите на ответници и ищци, струва ни се очевидно, че:
 След 2013 г. обжалваните решения нарастват между 3 и 4 пъти;
 Мотивите на обжалване често са едни и същи;


Увеличаването на броя на съдебните дела съвпада с увеличаването на средствата,
заделяни от държавния бюджет и частния сектор за опазване на околната среда и с
периода на съществено подобряване на основните показатели за качеството на околната
среда в България.

105

Един от добрите прегледи е от името на организациите, които завеждат делата, виж: Position
paper, 28 August 2017: http://balkani.org/wp-content/uploads/2017/10/Position-NGOs-AA-04082017-ensmall.pdf
и
Friends
of
the
Earth
Briefing,
December
2017:
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2017/save_kresna_gorge_briefing.pdf . Особеното
на инвестиционното предложение е, че минава през територия на Натура 2000.
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Обобщение по повод стопанските ефекти
Оспорването на процедури по опазването на околната среда и на инвестиционни
намерения от тази гледна точка е част от демократичния процес и е заложено като
принцип в законодателството на България от 1991 г. насам. Независимо обаче от
крайния резултат от оспорването (като правило винаги предхождано от обществени
осъждания и срещи на заинтересовани и евентуално засегнати страни), този процес има
своята обществена цена.
По горе тя бе анализирана в следните няколко категории:







Пропуснати ползи от забавени, но подлежащи на реализация проекти и инвестиции
(„временно пропуснати ползи“);
Проекти и намерения за инвестиции, които са отложени за дълъг период или са отхвърлени
и поради това могат да се разглеждат като условно, за даден етап, невъзстановими загуби
(за период от пет и над пет години, т.е. това са един вид „трайно пропуснати ползи“);
„Окончателни загуби“ от нереализирани инвестиционни намерения, независимо от
процедурата, по която са били оспорени или са били спрени по преценка от инвеститорите,
но продължават да бъдат обсъждани (и/или оспорвани);
Потенциални загуби или обществена „цена на реформата“ при вече осъществени
инвестиции, които биват оспорвани с радикални предложения за спиране, преместване на
дейността, забрани за достъп, анулиране на договори и други форми на изземване на права.

Първите три са действителни пропуснати ползи, стойност и инвестиции под риск и
загуби. Последната категория са възможни загуби или обществена цена която трябва да
бъде отчетена при обсъждането на такива радикални решения.
Данните по всички тези категории не са пълни. Пълнотата би изисквала инвентаризация
на всички стопански дейности и споровете по тях. Картината е представена в общи
щрихи на основата на извадка оспорвани процедури и инвестиционни намерения. Тя е
допълнена от придобили обществена известност и трайно оспорвани инвестиционни
намерения и проекти, и от оценка на разходите по тях.
Някои оценки представляват стилизирани изчисления.
Такива са например оценките на ограничените права на собственост (на първоначални,
реституирани собственици и на такива вторично придобили права) на собственост в
близост до територии, защитени под някаква форма. Тези изчисления са направени само
за Черноморието и периферията на националните паркове при допускане, че са
засегнати под 1% от правата.
Стилизирана е и паричната оценка на загубата на човешки живот от отлагането на
инвестиции в пътна инфраструктура, в частност автомагистрала „Струма“ в района на
Кресненското дефиле (тъй там предимно са съсредоточени оспорванията на проекти от
гледище на опазването на околната среда). По други подобни проекти има по-скоро
опосредствана връзка с претенции по повод опазването на околната среда. Пълната
картина на тези загуби би трябва да отчете и тях, за цялата страна.
Казаното идва да докаже, че анализът е основан на консервативни допускания и че
обобщените тук резултати представляват минимален сценарий на ефектите в тези
четири категории.
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Пропуснати ползи от забавени, но подлежащи на осъществяване проекти
Пропуснатите ползи се измерват спрямо онова, което икономиката създава, т.е. новата
стойност произведена за периода 2007-2018 г. при среден период на забавяне на
инвестициите от 2.5 години. Сумата на тези временно пропуснати ползи е 1.145 млрд лв.
Доходи, работни места и заетост

За всеки допълнителни 100 лв. добавена стойност в икономиката е необходимо да бъде
ангажиран труд, измерен чрез компенсацията на наетите, на стойност 50.8 лв.
Следователно пропуснатите ползи в размер 1 145.1 млн лв биха били реализирани при
компенсация на наетите в размер 582.3 млн. лв.
Според данните на НСИ и собствени изчисления средната месечна брутна работна
заплата през периода 2007-2017 г. е 736.86 лв. Това означава, че за период от 30 месеца
(колкото е средното отлагане на проектите) нереализираната добавена стойност би била
генерирана от 22 181 работни места. Така нереализираната заетост е приблизително
0.7% от общата за периода.
Фискални и социални ефекти
Ефектът от пропуснатата (не създадена поради оспорвани и отложени проект и
инвестиционни намерения в областта на околната среда) заетост е значителен поради
относително постоянния брой на заетите за разглеждания 11-годишен период (3 084 000
души) и намаляващата безработица (средно 312 000).
Графика 8: Динамика на безработица по брой и процент от активното население (2003-2017 г.)

При това трябва да се има предвид, че според т.нар. „Крива на Кузнец в околната
среда“,106 когато намалява безработицата, е естествено както да се увеличава броя на
106

Виж: David I Stern, Environmental Kuznetz Curve, International Society for Ecological Economics,
Internet Encyclopaedia of Ecological Economics, June 2003: http://isecoeco.org/pdf/stern.pdf .
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споровете (недоволството и пр.) по повод околната среда. При това ефектът върху
заетостта се движи успоредно с флуктуациите на безработицата. Графика 8 показва
динамиката на безработицата за последните петнадесет години.
При тези условия ангажирането на допълнителна работна сила от 22 181 души
представлява 0.72% от заетите и 7.11% от постоянно безработните в страната.
За последните пет години този дял на пропуснати работни места към общата заетост и
процента безработица постепенно намалява. Това пряк ефект върху заетостта. Но като
брой работни места ефектът е съществен: той е равен на свободните работни места през
първите две тримесечия на тази година, а само преди две години свободните работни
места през същия период на годината е 16 хиляди, т.е. по-малък от временно загубените
възможности за работа, поради оспорени и отложени инвестиционни намерения по
споменатите съображения.
Следната таблица резюмира общата картина.
Таблица 17: Пропуснати ползи като дял от различни измерители на благосъстоянието (% за 2007-2017)
Пропуснати ползи за 2.5 г.
закъснение

Отношение към средните стойности за
периода 2007-2017 г.

Потребление

0.20%

Спестяване

0.12%

Данъчни приходи

0.28%

Социални осигуровки

1.52%

Частно осигуряване

0.49%

Заетост

0.72%

Спрямо общата безработица
7.11%
Общ икономически ефект от
0.39%
БВП
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

В следствие на пропуснатите доходи от наетите, загубата на благосъстояние като общ
икономически и фискален ефект е от порядъка на 316.39 млн. лв. годишно или почти 800
млн. лв. за средния период на забавяне на проектите от 2.5 години. Това значително
влияние се потвърждава от съотношението от 0.389% от средната десетгодишна
стойност на реализирания БВП в страната след 2007 година.
Пропуснатото потребление за 2 години и половина се оценява на 343 млн. лева,
представляващи 0.212% от общото потребление на база на средни стойности за 10годишен период. Спестяванията за същия период са 147 млн лв или 0.116% от средните
дългосрочни стойности на спестяванията в страната.
В резултат на забавянето на изпълнението на инвестиции за 6.4 млрд лв,107 фондовете
на общественото осигуряване и държавния бюджет също отбелязват пропуснати ползи.
Част от тях като приходи от данъци върху доходите на физическите лица и платени
осигуровки от страна на работодатели и работници за ДОО и здравно осигуряване имат
пряк характер и възлизат на над 200 млн лв.
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Общият размер на инвестициите през периода 2007-2017 г. в БГ икономика е 214 млрд.
лв. Забавените инвестиции са 3% - 6 424.47 млн. лв., на тази основа е изчислена настоящата
стойност на пропуснатите ползи.
89

Предизвиканите ефекти под формата на несъбрани приходи от ДДС и акцизи, заедно с
недопостъпленията от данъците върху доходите на физическите лица са 108.28 млн. лв.
или 0.284% от средните данъчни бюджетни приходи на база на периода 2007-2017
година.
Само ефектът от потенциалните приходи от осигуровки е 168.44 млн. лв. или 1.518% от
средните стойности на приходната част от осигуровки, заложена в бюджетите на НОИ.
Общият ефект за публичния сектор за периода на анализ е около 277 млн. лв. от 2.5годишен период на забавяне на инвестициите и реализирането на добавена стойност. В
допълнение по линия на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
пропуснатите ползи достигат 25 млн. лева или 0.49% от нетните активи на фондовете за
универсално пенсионно осигуряване.
В следствие на реализирането на фискални ефекти по линия на потреблението,
формираният емпирично мултипликатор на преките пропуснати ползи достига стойност
1.3.
Общият ефект на пропуснати ползи за икономиката и фиска е около 1.145 млрд лева.
В следствие на пропуснатите доходи от наетите, загубата на благосъстояние като общ
икономически и фискален ефект е от порядъка на 316.39 млн. лв. годишно или почти 800
млн. лв. за средния период на забавяне на проектите от 2.5 години. Това значително
влияние се потвърждава от съотношението от 0.389% от средната десетгодишна
стойност на реализирания БВП в страната след 2007 година.
Пропуснатото потребление за 2 години и половина се оценява на 343 млн. лева,
представляващи 0.212% от общото потребление на база на средни стойности за 10годишен период. Спестяванията за същия период са 147 млн. лв. или 0.116% от средните
дългосрочни стойности на спестяванията в страната.
В резултат на забавянето на изпълнението на инвестиции за 6.4 млрд лв., фондовете на
общественото осигуряване и държавния бюджет също отбелязват пропуснати ползи.
Част от тях като приходи от данъци върху доходите на физическите лица и платени
осигуровки от страна на работодатели и работници за ДОО и здравно осигуряване имат
пряк характер и възлизат на над 200 млн. лв.
Предизвиканите ефекти под формата на несъбрани приходи от ДДС и акцизи, заедно с
недопостъпленията от данъците върху доходите на физическите лица са 108.28 млн. лв.
или 0.284% от средните данъчни бюджетни приходи на база на периода 2007-2017
година.
Само ефектът от потенциалните приходи от осигуровки е 168.44 млн. лв. или 1.518% от
средните стойности на приходната част от осигуровки, заложена в бюджетите на НОИ.
Общият ефект за публичния сектор за периода на анализ е около 277 млн. лв. от 2.5годишен период на забавяне на инвестициите и реализирането на добавена стойност. В
допълнение по линия на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
пропуснатите ползи достигат 25 млн. лева или 0.49% от нетните активи на фондовете за
универсално пенсионно осигуряване.
В следствие на реализирането на фискални ефекти по линия на потреблението,
формираният емпирично мултипликатор на преките пропуснати ползи достига стойност
1.3.
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Общият ефект на пропуснати ползи за икономиката и фиска е около 1.145 млрд лева.
Таблица 18: Общи икономически ефекти за периода 2007-2017
Икономически ефекти

В млн. лева

Потребление

343

Спестявания на населението

147

Фискални ефекти

277

Частно осигуряване
Пропуснати ползи за самите проекти и
техните изпълнители

25
353

Общ икономически ефект
1 145
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

Следната графика онагледява тези ефекти. Негативните последици за обществото (във
вид на пропуснати ползи като потребление, спестявания и осигуряване) са найсъществени – общо 505 млн лв. (Неосъществените постъпления в НСИ и НЗОК са
включени във фискалните ефекти.) Причината за това е, че изпълнителите на проекти не
са получили доход, който при други обстоятелства би трябвало да бъде произведен.
Както обикновено причина за безработицата и ниските доходи е обстоятелството, че
работодателите нямат работа.
Някои сравнения помагат да се схване и оразмери съществеността на проблема с
отлаганията на проекти и инвестиции по екологични мотиви:



От макроикономическо гледище общият негативен ефект е 1.1% от БВП за 2018 г.;
Сумарният отрицателен ефект (от над 1 млрд лв) да тези години е около ¼ от годишният
дефицит на НОИ за 2017 и 2018 г..108

Следната графика представя нагледно посочените ефекти.
Графика 9. Пропуснати ползи за обществото (2007-2017 г.)

Погледнато от друг ракурс, пропуснатите ползи по линия на отлагането на проекти и
инвестиции в областта на околната среда са почти 1 млн лв на астрономически ден.
Това прави пропуснатите ползи за обществото и икономиката „видими“ на годишна
основа. При всички случаи те са съществени от гледище на възприетата философия на
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Виж: НОИ. Годишни отчети за дейността (2011-2017):
http://www.nssi.bg/aboutbg/internalrules/1307-otchetnoi
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публичните финанси и макроикономическите принципи на държавно управление в
България и ЕС. Следната таблица дава представа за изчисленията, чрез които се стига до
този резултат.
Таблица 19: пропуснати ползи на астрономически ден (в лева)
Забавяне
от 2.5 г.

Отказ или
забавяне от 5 г.(5%)

Общо

Пропуснати фискални
и социални ползи

790 970 467

156 546 610

947 517 077

Пропуснати частни ползи

353 000 000

342 000 000

695 000 000

1 143 970 467

498 546 610

1 642 517 077

Пропуснати фискални и
социалноикономически ефекти за един ден

866 817

85 779

952 596

Пропуснати частни ползи за проекта за ден

386 849

187 397

574 247

Трайно пропуснати ползи и некомпресирани разходи
В резултат на забавянето на осъществяването на инвестиции и проекти в областта на
опазването и възстановяването на околната среда се открояват не само пропуснатите
ползи, но и допълнителните рискове, свързани с последващ отказ или невъзможност
(съобразно съдебните решения) за осъществяването им в дългосрочен (пет и над пет
години) времеви хоризонт. Именно този срок трябва да се вземе предвид, защото такъв
е и срокът на валидност на официалните документи за оценка на въздействията по ЗООС.
(За процедурите по ЗБР, управляващи местообитанията по НАТУРА 2000 не е предвиден
срок на валидност.)
Изгодните проекти обаче, предполага се, някога се пак се реализират. В крайна сметка
загубите са условно невъзвръщаеми. Затова изчисленията за пет години и при
допускане, че само 5% от забавените проекти са отложени (спрени, замразени) за дълъг
срок.
Иначе казано, общата сума на невъзвръщаемите разходи (sunk cost) е приблизително
321 млн лв за периода 2007-2017 година. Тази оценка възлиза на 0.15% от общите
инвестиции в българската икономика за 10-годишен период.
Нетната настояща стойност на пропуснатите ползи от нереализирани инвестиции след
периода на забавяне достига 498 млн. лева. При среден срок на реализация на проектите
от 5 години, очакваният ефект за икономиката е намаляване на създадените работни
места с 10 975 при средни разходи за труд от 875 лева месечно (около 51% от общия
ефект от проектите по линия на добавената стойност в настояща стойност). В процент
тези работни места представляват 3.52% от средния брой безработни и 0.36% от средния
брой заети за периода.
Пропуснатите работни места от своя страна намаляват spillover влиянието чрез
мултипликаторите за предизвикани въздействия.
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Общият отрицателен икономически ефект по линия на несъстояли се потребление,
спестявания, държавно и частно осигуряване и данъци от нереализираните проекти и
нови работни места възлиза на 157 млн. лева за целия разглеждан период.
Само загубите за бюджета на страната са 55 млн. лева.
Частните загуби от нереализираните проекти са 321 млн. лева или около 30 млн. лева
годишно.

Графика 10: Условно невъзстановими загуби

Икономически ефекти от нереализирани
проекти 2007-2017 г. (млн. лв.)
Потребление

67
29

Спестяване
55
Фискални ефекти
5

321

Частно осигуряване
Пропуснати ползи за
самите проекти

Някои качествени ефекти

При прегледа на отделни проекти и инвестиции обаче е възможно да се получи понеблагоприятна картина. Това е така, защото при забавените проекти има щети, които
не могат да бъдат проследени макроикономически.
Такива са например щетите от ПТП, претоварването и амортизацията на пътища на
достъп до защитени територии и отрицателното въздействие върху околната от
автомобили в тях, разрушаването на елементи на околната среда от нещадящо
поведение на посетители и др.
Някои качествени отрицателни ефекти за обществото могат да бъдат относително лесно
д бъдат оценени в парични стойности. Да речем, АПИ оценя увеличените разходи за
гориво поради задръствания на един път по Черноморието на 22 млн лв годишно. При
забавяне от пет години, грубо сумирания разход е 110 лв. Подобни вероятно са и
допълнителните разходи на автомобилистите от претоварването на трафика през
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Кресненското дефиле, но понеже забавянето на проектите по изграждането на
автомагистрала „Струма“ е два пъти по-дълго, допълнителните разходи са също такива.
Отрицателните последици за околната среда в такива случаи, при автомобилния достъп
до защитени територии, национални паркове и места в близост до тях могат да бъдат
измерени на място в периодите на пикове натоварвания. Обществената цена тогава би
могла да бъде пресметната като разход по преодоляването на тези последици.
Макар донякъде етически неприемливо, възможно е да се оцени в пари и цената на
жертвите на пътя поради отлагане на инвестиционни проекти. За Кресненското дефиле
се оценят, в зависимост от методиката, на сума от около 3 до над 110 млн лв за период
от десет години, за 30 загубени човешки живота.
Обща сума на пропуснатите ползи и загубите
Условно невъзвръщаемите загуби позволяват да се допълни картината на пропуснатите
ползи от средно-срочното забавяне на проекти (2.5 години) с потенциално
невъзвръщаемите загуби при неосъществяване на инвестиционни намерения от 5
години.
Таблица 20: Общи отрицателни ефекти от отложени и неосъществени проекти за периода 2007-2017
Неосъществени
Проекти/период на отлагане
2.5 години
намерения
В млн лв
Икономически ефекти
В млн лв
Потребление

343

67

Спестявания на населението

147

29

Фискални ефекти

277

55

Частно осигуряване
Пропуснати ползи за самите проекти и
техните изпълнители

25

5

353

Общ отрицателен икономически ефект

1 145

342
498

Сумарен отрицателен ефект
1.643 млрд лв
Източник: НСИ, ИАОС, собствени изчисления на КС2.

Средно на година това прави отрицателна обществена цена (загуба на благосъстояние)
от 149.4 млн. лв. При това загубите и пропуснатите ползи за частния сектор и
населението са над 1.3 млрд лв, почти четири пъти по-съществени отрицателни ефекти
в сравнение с публичния сектор (фиска).
„Обща цена“ на забавянето
Обществената цена на забавянето и рискът от неосъществяване на текущ бизнес е 1.69
млрд лв. за целия период от 2007 до 2018 г. Комбинирата загуба на заетост е около 32
хиляди.
Примери за безвъзвратно загубени инвестиции засега са „Нови Пазар“, „Трън“ и може
би „Генерал Тошево“. Техният сумарен ефект е приблизително 2.7 млрд лв.
„Катастрофичен“ би бил сценарий, при който, поради радикални решения трябва да се
компенсират загубите на инвеститори, би трябвало да предвиди още малко над 1.5 млрд
лв. Тук не са включени слабо вероятните, но все пак възможни санкции от страна на ЕС
спрямо България, ако Европейската комисия даде ход и осъди страната по сигнала на
Приятели на Земята – Европа.
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Вместо заключение: обобщаваща таблица на временно и трайно пропуснатите
ползи
Всички доклади за състоянието на опазването на околната среда, изготвени от ИАОС,
отчетите по този повод на ораните на ЕС и международните индекси доказват, че
състоянието на околната среда в България се подобрява.
В обобщаващата таблица не са включени онези спрени или неосъществени инвестиции,
за които има някаква вероятност да са били спрени не от съображения за опазването на
околната среда, а поради грешни планове на инвеститорите.109 Тук не са дадени и
преките загуби на доход за бизнеса, те са включени в другите ефекти и са причина за
натрупването на отрицателни ефекти върху благосъстоянието. Някои от тези начинания
са включени в макроикономическия модел и не следва да се отчитат два пъти.
За да е очевидно в кои части от страната е „платена“ обществената цена на забавянията,
в четвъртата колона са посочени регионите, в които това се е случило.
Списъкът в частта на потенциалните невъзвръщаеми загуби е крайно непълен. От
съображения за „опазване“ на околната среда се предлага преразглеждане на
реституцията на земи в близост до защитени територии, в техните граници и в границите
на урбанизирани територии, включително в големи градове като Стара Загора и София.
Към тази рубрика би могло да се отнесат и пропагандираните идеи за ограничаване на
достъп до защитени територии и/или плажове и национализация на бизнес и дейности,
но не за всички подобни идеи е сигурно, че съдържат някаква екологични аргументи.
Важно е да се има предвид, при потенциално невъзвръщаемите загуби разходът
посочен тук е за държавния бюджет, т.е. тежестта е разпределена на всички
данъкоплатци. Тук не са отчетени страничните отрицателни ефекти за местните
общности.
Таблица 21: Действителни и възможни отрицателни ефекти от оспорване проекти и инвестиционни
намерения в връзка с опазването на околната среда за периода 2007-2018
Действителни ефекти (по вид и стойност в млн лв)*
Възможни ефекти (в млн лв)
Временно
Трайно
Окончателни
"Цена на
пропуснати пропуснати
Място, вид
Място
загуби
реформата"**
ползи
ползи
1 145,10

498

22 181

10 875

277

55

353

342

343

67

147

29

25

5

180

Икономиката
Общо работни
места
Фиска

1 200

Северно Черноморие

180

Пирин и региона

60

Витоша, Софийска област

Инвеститори
Потребление,
населението
Спестяване,
населението
Частни пенсии
Пречиствателни
станции,
Черноморието
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Те са с нужните детайли резюмирани за Южното Черноморие в цитираното по-горе изследване
на Лещарска.
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290
120
91
1 650
350
380
140
120
70

Собственици,
Черноморието
Инвеститори,
Черноморието
Населението,
Черноморието
Икономиката,
Крумовград
Икономиката,
Нови Пазар
Икономиката,
Трън
Икономиката,
Генерал Тошево
Икономиката
Брезник
София (Витоша)
Собственици,
морскикурорти

230

126

Собственици,
планински
местности

Временно пропуснатите ползи за средно забавяне от 2.5 години за са 1 145.1 млн лв. Към
тях трябва да се добавят и онези съдебни дела, които са били успешни и
инвестиционните намерения са спрени за период от поне пет години – 498 млн лв.
Доколкото е по принцип възможно ти да се осъществят след преразглеждане, общият
им ефект е 1 643 млн лв.
Ако обаче това не се случи, тези проекти на стойност около 0.5 млрд лв би трябвало да
се отнесат към трайно пропусканите ползи. Тяхната стойност тогава би била 2 416 млн.
лв, като най-голям дял в тях имат спрените или отложени проекти в Крумовград и
Челопеч. Тук е включена и неосъществената инвестиция в Челопеч (160 млн щ.д.), която
е следствие на успешно оспорено инвестиционно намерение, макар според нас
съответните аргументи за това решение да не са основателни.
В тази графа са и загубите на собствениците на земи и гори в близост или в границите на
защитени територии – 416 млн лв, независимо от времето, когато те са се случили. Тези
загуби могат да бъдат измерени по-точно от едно специално изследване. Те е в крайна
сметка са цената платена от собствениците, за да се осъществява политиката по
опазване на околната среда според действащото в момента законодателство.
Потенциално невъзвръщаемите загуби от радикални реформи са 1 440 млн лв, но това е
стойността на минимума възможни отрицателни последици. В общата сума от 2.7 млрд
лв не са включени паричните оценки на загубените човешки животи в Кресненското
дефиле.
Невъзвръщаемите загуби и пропуснатите ползи следва да бъдат представени в някаква
сравнителна перспектива. Най-точните данни по повод окончателно пропуснати ползи
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дава статистиката на природните бедствия (наводнения, земетресения, пожари и
свлачища), докладвани годишно от НСИ.110
За периода на анализ, през който няма особено катастрофични събития, данните не са
пълни, поради смяна на методологията те липсват за 2009 г. Тъй като и през тази година
няма особени бедствия, ние приемаме, че общата стойност на щетите, причинени от
природни бедствия е средната за периода – 180 млн лв.
Сравнявайки пропуснатите ползи и загуби от отлагане на инвестиционни намерения
поради съображения и процедури по опазването на околната среда, се оказва, че те са
около 30% повече от щетите, нанесени от природни бедствия. Следната графика
онагледява направеното сравнение.
Графика 11: Сравнение на пропуснати ползи и невъзвръщаеми загуби с щети от природни бедствия за
периода 2007-2017 г.

Източник: НСИ, собствени изчисления.

110

Наводненията често са следствие на лошо управление и неясна отговорност (и
собственост) при управлението на водни ресурси, често тези фактори са наследени от миналото,
например от поземлените реформи на 1950-те години; но те могат и да са следствие и на
глобални фактори, виж: Любомира Димитрова, Красен Станчев, Димитър Чобанов. Икономика
на природните бедствия: възможности за приспособяване и реакция (под печат в Софийския
университет).
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Приложения
Списък оспорени инвестиционни предложения 2013-2017 г.111
Решение
№,
година
3-2/2013
г.

7-5/2013

8-6/2013
г.
1-1/2014

2-2/2014

6-6/2014
г.

1-1/2015
г.

1-1/2016
г.

2-2/2016
г.

Инвестиционно предложение /възложител

„Изграждане на отсечката от газопровод „Набуко”
на територията на Република България” по ревизия
„D” на трасето на газопровода и при използване на
технологията насочено хоризонтално сондиране
при прехода на река Дунав”
възложители: „Набуко Газ Пайплайн България”
ЕООД и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл”
ГМБХ
„Изграждане на газопровод „Южен поток” на
територията на Република България” по Вариант 1
на трасето на газопровода
възложител: „Южен поток България” АД
„Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй”
възложител: ДП „РАО”
„Морски газопровод „Южен поток“ - български
участък”
възложител: „Саут Стрийм Транспорт” БВ-Холандия
„Съоръжение за третиране и кондициониране на
радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент
на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ „Козлодуй“
възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
„Модернизация на железопътна линия София –
Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември” по
преработен Вариант С на трасето на железопътната
линия „
възложител:
ДП
„Национална
Компания
Железопътна инфраструктура”
„Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново
поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй” на
Площадка 2“
възложител: „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД
„Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин-Враца” –
Участък № 1 Видин-Димово, Участък № 2 ДимовоБела-Ружинци, Участък № 3 Ружинци-Монтана, за
участък № 1 и участък № 2 – по вариант 1 (син) от км
3+757 до км 58+043.58 и за участък № 3 – по вариант
1 (син) от км 58+000 ≡ км 58+043.58 до км 94+800, с
жълт подвариант от км 94+800 до км 98+896.73 и
коригирано трасе при пресичане на р. Лом
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
„Път І-9 „Слънчев бряг - Бургас“ от км 212+233.06
до км 222+849.41” - реконструкция и изграждане
на второ пътно платно и обход на гр. Поморие“ по
син вариант за втори участък (разработка от 2012 г.),
с изпълнение на габарит Г20 за двата участъка
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Дата
на
постановяване
15.04.2013

Дата
на влизане в сила

Време
месеци

22.03.2014

11

30.08.2013

11.08.2015

24

31.10.2013

24.07.2015

21

07.02.2014 г.

16.10.2014

7,5

27.02.2014 г.

21.12.2015

20

05.09.2014 г.

14.10.2015

25

27.01.2015 г.

не е влязло в сила

48+

15.01.2016 г.

не е влязло в сила

36+

19.02.2016 г.

не е влязло в сила

24+

111

Списъкът ни е предоставен от Правна дирекция на МОСВ, но не е пълен и дава информация за
делата в обсега на отговорностите на министерството на национално равнище.
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3-3/2016
г.

6-6/2016
г.

7-7/2016
г.

„Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив“
400 кV до п/ст „Бургас" 400 кV с разкъсване в п/ст
„Марица Изток" 400 кVи нов електропровод от п/ст
„Марица Изток" 400 кVдо ТЕЦ „Марица Изток 3”
възложител: „Електроенергиен системен оператор”
EАД
„Околовръстен път на гр. Пловдив – (Път III-805“/Път
I-8 „Пазарджик-Пловдив“ /п.в. Царацово –
Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86
„/Път I-8/“Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград Смолян от км 0+000 до км 14+750 - реконструкция с
изграждане на второ пътно платно” с реализиране
на пътен възел с Път І-8 по Вариант 3.1; пътен възел
„Лилково” по Вариант 2 и пътен възел „Асеновград”
по Вариант 2 и изпълнение на габарит Г20
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
„Изграждане на национално хранилище за
погребване
на
ниско
и
средноактивни
радиоактивни отпадъци (НХРАО) – по технология
за погребване на ниско и средноактивни
радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно
инженерно повърхностно хранилише траншеен
тип”

17.03.2016 г

не е влязло в сила

24+

12.07.2016 г.

28.06.2017 г.

12

21.12.2016 г.

не е влязло в сила

12+

„Изграждане на ІІІ метродиаметър – „Депо
Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов – ЦГЧ –
ж.к. Овча купел“
възложител „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
„Проектиране и изграждане на площадки за
управление на материали от дейности по
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ
„Козлодуй“ – изграждане на допълнителна
площадка (Площадка №4)“
възложител: ДП „Радиоактивни отпадъци“

13.09.2013 г.

27.08.2015

24

15.07.2014 г.

13.05.2015

10

„Продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6ти блок на АЕЦ „Козлодуй“
възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
„АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км
322+000 до км 359+483.52 – Изместване на трасето
в участъка от км 330+000 до км 332+960”
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
„Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в
експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и
газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8“
на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, община
Раднево”
възложител: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
„Пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на
АМ „Тракия“ и Път III-666, пътен възел „Оризово“
при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и
АМ „Марица“, „Оризово-Капитан Андреево“,
участък от км 4+660 до км 5+000“
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
„Изграждане на нови резервоари за съхранение на
сярна киселина с обем 90 м3, амонячна вода с обем
45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение
на трансформаторно масло“ на „ТЕЦ Марица изток
2” ЕАД, с. Ковачево, община Раднево“
възложител: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

25.07.2014 г.

17.03.2016*

20

15.01.2015 г.

17.10.2016 г.

21

възложител:
Държавно
„Радиоактивни отпадъци”.
10ПР/2013 г.

5-ПР/2014
г.

6-ПР/2014
г.
1-ПР/2015
г.

2-ПР/2015
г.

3-ПР/2015
г.

7-ПР/2016
г.

предприятие

09.02.2015 г

16.01.2017

23

23.02.2015 г.

11.07.2016

17

19.07.2016 г.

не е влязло в сила

24+
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2-2/2017

23.5.2018

Решение за одобряване на изменение и
допълнение на Решение по ОВОС № 88-1/1998 г., с
което е разрешена реализацията на проект за обект
„Увеличаване на обема на долния изравнител на
ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“,
отнасящо се за инвестиционно предложение
„Проект „Яденица“ – увеличаване на обема на
долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез
изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен
напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ по
вариант
на
водоплътния
елемент
на
каменнонасипната
язовирна
стена
с
асфалтобетонова диафрагма
възложител: „Национална електрическа компания ”
ЕАД
Двe физичecĸи лицa и нa Cдpyжeниe „Зa зeмятa –
дocтъп дo пpaвocъдиe” cpeщy peшeниe № 3-3/2017
г. oт 19.10.2017 г. пo oцeнĸa зa въздeйcтвиe нa
oĸoлнaтa cpeдa (OBOC) нa миниcтъpa нa oĸoлнaтa
cpeдa и вoдитe.

01.08.2017

не е влязло в сила

12+

23.5.2018

С peшeниeтo e
oдoбpeнo
ocъщecтвявaнeтo нa
инвecтициoннo
пpeдлoжeниe
„Πoдoбpявaнe нa
тpaceтo нa Лoт 3.2 нa
Aвтoмaгиcтpaлa
„Cтpyмa“ пo Изтoчeн
вapиaнт Г 10.50

7

*След писмото от ВАС за влизане в сила на Решение № 6-ПР/2014 г. има дело пред седемчленен състав
на ВАС за отмяна на решението, засега няма информация за хода на делото.
Източник: МОСВ
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Списък на неприключени обжалвания на ОВОС (от преди 2013 г.)
№

Решение
инвестиционно
предложение/възложител

Жалба/жалбоподател

Решение/определение

T

Адм. дело

1.

Решение по ОВОС № 52/2009 г.
„Добив
на
подземни
богатстваиндустриални
минерали от находище за
кварц- каолинови пясъци
„Дар”, в землището на гр.
Каолиново,
община
Каолиново, област Шумен”
възложител: „Мюлер Груп”
АД
Решение по ОВОС № 11/2010г.
„Преустройство
и
преоборудване
на
изследователски
реактор
ИРТ-2000
при
трансформацията
му
в
граждански тип реактор с
ниска мощност (200kW) и
допълнително приложение в
медицината
(неутронна
терапия
на
раковите
заболявания”
възложител: Институт за
ядрени изследвания и ядрена
енергетика, гр.София
Решение по ОВОС № 22/2010 г.
„Баластриера за добив на
инертни
материали
за
производство на пясъци за
строителни разтвори, чакъли
за бетони и баластра за пътни
настилки
от
находище
„Яковия чифлик”, землище
кв.
Долни
Воден,
гр.
Асеновград, област Пловдив”

26-00-2638/
13.07.2009г.
"Каолин" АД

Решение № 13260 от
18.10.2011 г. на ВАС по
адм. д. № 10721/2009 г., V
о-отхвърля жалбата
Реш. подлежи на обж.

27

Цитираното
Решение на
ВАС е влязло
в сила.

(вх. № Ж-59/
18.02.2010 г.)
Петър Пенчев, зам
председател на НД
„Екогласност”

Определение № 5733 от
26.04.2011 г. на ВАС по
адм. д. № 3207/2010 гоставя без разглеждане
жалбата,

26

По жалбата
срещу
Решението
по ОВОС е
образувано
адм. дело №
2485/2012 г.
по описа на
ВАС, която
към
настоящия
момент е
висящо.

2.

3.

4.

възложител: „Асеновградски
строител” ООД
Решение по ОВОС № 117/2010 г.
„Изграждане на голф-игрище
с
обществено-обслужващ
комплекс в имоти №№
249004, 250003, м. „Бяло
поле” и № 244003, м.
“Куклите”, землище на гр.
Луковит, община Луковит,

отменено с
определение № 2228 от
15.02.2012 г. на ВАС по
адм. д. № 13489/2011 готменя

(вх. № Ж-110/
06.04.2010 г.)
Сдружение с
нестопанска цел
"Жива природа"

Определение
№853/18.01.2011 г. по адм.
дело №6651/2010 г. оставя жалбата без
разглеждане и прекратява
производството

9

Цитираното
Определение
на ВАС е
влязло в
сила.

(вх. № Ж266/23.07.2010 г.)
„Манхатън Пропърти”
ООД

Решение
№
6072/27.04.2012
г.
на
тричленен състав на ВАС по
адм. дело № 10341/2010 г.
-отменя Решение по ОВОС
№ 11-7/2010 г. като
незаконосъобразно
и
връща преписката в МОСВ
за
ново
произнасяне
заб.предстои разгл.пред

21

Делото пред
петчленния
състав е
обявено за
решаване на
27.09.2012 г.
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област Ловеч землището на
гр. Луковит”
възложител:
„Манхатън
пропърти” ЕООД
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Решение по ОВОС № 159/2010 г.
„Изграждане на втора варова
пещ
за
негасена"
на
площадката на завода за
негасена и хидратна вар
„Пуклина” в землището на с.
Горно
Малово,
община
Драгоман”
възложител: „Огняново К” АД
Решение по ОВОС № 2312/2010 г.
„Изграждане на енергиен
парк и регулационен център”
в ПИ №46663.52.477 в
землището на гр. Малко
Търново”
възложител:
„САВ
ЛАБОРАТОРИИ” ООД
Решение по ОВОС № 73/2011 г.
„Цех за производство на
стоманени
квадратни
заготовки (кнюпели)”
възложител:
„Хелиос
Металург” ООД
Решение по ОВОС № 83/2011 г.
„Добив на метални полезни
изкопаеми от находище „Цар
Асен - 2”, землище на с. Цар
Асен, община Пазарджик,
област Пазарджик”
възложител: „КЦМ - 2000” АД

Решение по ОВОС № 94/2011 г.
„Изграждане на регионално
депо за битови отпадъци на
територията на общ. Луковит,
включващо
общините
Луковит, Ябланица и Тетевен
– област Ловеч, общ. Червен
бряг – обл. Плевен, общ.
Роман – обл. Враца”
възложител: РСУО- регион
Луковит
Решение по ОВОС № 115/2011 г.

(вх. № Ж361/05.10.2010 г.)
Сдружение с
нестопанска цел
„Жива природа”

петчленен състав на ВАС на
27.09.2012 г.(адм. дело
№8420/2012 г.)
пред петчленен състав на
ВАС
Определение
№14513/29.11.2010 г. по
адм. дело №14394/2010 г.
-оставя без разглеждане
жалбата и прекратява
производството по делото

5

Цитираното
определение
на ВАС е
влязло в
сила.

(вх. № Ж23/08.02.2011 г)
Асоциация на
парковете в България

Решение № 13481 от
20.10.2011 г. на ВАС по
адм. д. № 6114/2011 г., III
о-отхвърля жалбата

8

Цитираното
Решение на
ВАС е влязло
в сила.

(вх. № Ж111/21.04.2011 г.)
"Сдружение Еко
монитор", гр. Пловдив

Решение № 14814 от
14.11.2011 г. на ВАС по
адм. д. № 6377/2011 г., III
о.,-отхвърля жалбата

19

Цитираното
Решение на
ВАС е влязло
в сила.

(вх. № Ж105/18.04.2011 г.)
Сдружение за
нестопанска цел
"Жива природа"

Решение
№6775/14.05.2012 г. по
адм. дело №7444/2011 г.отхвърля жалбата

13

(вх. № 11-00-146/2011
г.)
адв. Стефан Петков
Петков, предст. на 11
физ. лица

Определение № 9024 от
22.06.2012 г. на ВАС по адм.
дело
№15099/2011г.оставя
жалбата
без
разглеждане и прекратява
производството по делото
Заб.
Определението
подлежи на обжалване

9

Цитираното
Решение е
обжалвано.
Образувано е
адм .дело №
8965/2012 г.
по описа на
ВАС, което е
обявено за
решаване на
20.09.2012 г.
Цитираното
Определение
на ВАС е
обжалвано и
не е влязло в
сила.

(вх. № Ж206/12.07.2011 г.)

адм. дело№ 10786/2011 г.
по описа на ВАС

10

Делото е
висящо.
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11.

12.

13.

„Добив
и
първична
преработка на строителни
материали - варовици от
находище „Кошарите”, гр.
Сливница, община Сливница
и с. Опицвет, община
Костинброд, област София”
възложител: „Кариери за
чакъл и пясък - България” ЕАД
Решение по ОВОС № 18-8,
11/2011 г.
„Добив и преработка на
златосъдържащи руди от
участък Ада тепе на
находище “Хан Крум”, гр.
Крумовград”
по
алтернатива
1
–
преработване на рудата до
златно-сребърен
концентрат, като краен
продукт”
възложител:
„Болкан
Минерал енд Майнинг” ЕАД
Решение по ОВОС № 219/2011 г.
„Изграждане на Национално
хранилище за погребване на
краткоживеещи ниско и
средноактивни
отпадъци
(НХРАО)”
възложител: ДП
„Радиоактивни отпадъци”
Решение по ОВОС № 11/2012 г.
„Модернизация
на
железопътната линия Видин –
София”
възложител: ДП „НКЖИ” и
МТИТС

„Кариери за чакъл и
пясък” ЕАД

насрочено
05.11.2012 г.

дело

за

(вх. № Ж360/07.12.2011 г. и 4800-1626/05.12.2011 г.)
Национално
гражданско
сдружение
„Природата за хората”
и Коалиция за
устойчиво развитие

Решение
№11209/13.09.2012 г. по
адм. дело №3116/2012 г.
по описа на ВАС-отхвърля
жалбите
заб. може да се обжалва в
14 дневен срок

19

Цитираното
Решение на
ВАС не е
влязло в
сила.

(вх. № Ж320/12.10.2011 г.
Петър Пенчев
Троянски)

Определение от 04.06.2012
г. по хода на адм. дело №
14109/2011 г. по описа на
ВАС-оставя без движение
жалбата на Петър Пенчев
Троянски срещу решение
№ 21- 9/2011 г.

8

Делото е
висящо.

(Вх. № Ж38/221.02.2012 г.)
Николай Иванов, кмет
на община Враца

Адм. дело № 4951/2012 г.
по описа на ВАС.
По устна инф. –на
заседание на 19.09.2012 г.
жалбата е отхвърлена и
производството по делото
е прекратено

7

Жалбата е
оставена без
разглеждане
с
определение,
което е
влязло в
сила.

адм. дело № 6941/2012 по
описа на ВАС
(насрочено заседание на
26.09.2012 г.)

5

Делото е
висящо.

8

Адм. дело №
6350/2012 г.
по описа на
ВАС е

14.

Решение по ОВОС № 42/2012 г.
„Път І-5 „Обход на град
Габрово от км 0+000 до км
30+673.48 с тунел под вр.
Шипка”
възложител: Агенция „Пътна
инфраструктура“

(вх.
№
Ж91/18.04.2012 г., Ж95/19.04.2012 г. и
Ж-96/19.04.2012)
Инициативен комитет
на кв. "Дядо Дянко" и
"Хаджи Цонев мост";
WWF-ДунавскоКарпатска програма
България и др.

15.

Решение по ОВОС № 62/2012 г.
„Реконструкция
и
модернизация на инсталация

(вх.
№
11-0071/25.04.2012 г.)
„Голф клуб Ибър” АД
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16.

за преработка на излезли от
употреба
оловно-кисели
акумулаторни батерии до
олово и оловни сплави”, гр.
Долна баня”
възложител: „ЕЛ БАТ” АД
Решение по ОВОС № 73/04.05.2012 г.
„Разширяване
на
промишлената
площ
на
„Асарел Медет” АД, гр.
Панагюрище”
възложител: „Асарел Медет”
АД

обявено за
решаване на
03.10.2012 г.

(вх.
№
94-00215/17.05.2012 г.; Ж120/18.05.2012 г.; 2600-504/21.05.2012 г.и
26-00-1503/21.05.2012
г)
Константин Георгиев
Дичев,
Политическа партия
„Зелените ” и СДП
„Балкани”

11

Адм. дело №
8474/2012 г.
по описа на
ВАС
(22.04.2013 г.)

Източник: МОСВ

105

Списък процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Решение/инвестиционно
предложение
Решение № 10-ПР/2008 г.
“Изграждане на вилни сгради
в
имот
№
001213
(66528.1.213), м. “Поляните”,
землище на с. Синеморец,
община Царево”
възложители: Сашо Николаев
Начев и съсобственици

Решение № 21-ПР/ 2009 г.
“Разширение
на
Регионалното депо за твърди
битоми отпадъци на общини
Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч и Драгоман”
възложител:
„Костинброд
Еко” АД
Решение № 43-ПР/2009 г.
„Изграждане на ваканционно
селище
в
имот
№10094.36.140,
м.
„Край
морето”, землище на с.
Варвара, община Царево”
възложител:
Кръстю
Стайков Кръстев
Решение № 31-ПР/2010 г.
„Подмяна на съществуващи
два влека тип „паничка” и
тип
„котва”
с
четириседалков лифт тип
„Купелбар”- 4 CLD, в м.
„Платото” - ски-зона с
център гр. Банско”
възложител: „ЮЛЕН” АД

Решение № 32-ПР/2010 г.
„Изграждане на нискоетажни
вилни сгради за сезонно
ползване и лични нужди в
собствен поземлен имот
№1094.502.91, м. „Гробище”, в
землището на с. Варвара,
община
Царево,
област
Бургас”
възложители:
Горанка
Иванова
Спиридонова,
Десислава
Спиридонова
Спиридонова гр. Варна и др.
Решение № 37-ПР/2010 г.
„Изграждане
на
пречиставателно
съоръжение за замърсени

Жалба/жалбоподател

T

Адм. дело

(вх.
№11-00146/04.07.2008)

12

(вх. № Ж154/27.07.2009 г
жители на с. Градец,
Богьовци и Петърч

2

С Определение № 10206
/ 30.07.2009 г. по адм.
дело № 13781/2008 г. е
отхвърлен протест на
ВАП срещу отказ на зам.министъра на ОСВ да
възобнови
производството по
издаване на Решение №
10-ПР/2008 г.
Определението е влязло
в сила.
Жалбите са оставени без
разглеждане с
определение на
тричленен състав по адм.
дело № 12338/2009 г.
Определението е влязло
в сила.

(вх. № Ж22/18.01.2010 г
ДПП „Странджа”)

3

Жалбата е оттеглена.

Решение №
7910/06.06.2011 г. по
адм. дело №4367/2011
г. –отменя Решение №
2532/21.02.2011 г. по
адм. дело №11153/2010
г. и връща делото за
ново разглеждане
(Решение №
2532/21.02.2011 г. по
адм. дело №11153/2010
г.-отхвърля жалбата)

6

Жалбата се разглежда от
тричленен състав на ВАС
по адм. дело №
7521/2011 г., което към
момента е висящо.

адм. дело №12705/2010
г.
насрочено заседание на
03.10.2012 г.

25

Делото беше обявено за
решаване на 03.10.2012
г.

5

Жалбата е оставена без
разглеждане с
Определение №
2607/21.02.2011 г. по

(вх. № Ж317/30.08.2010 г.)
Асоциация на
парковете в България

(вх. № Ж336/13.09.2010 г.)
БФ „Биоразнообразие”

(вх. № 386/29.10.2010
г.)
Сдружение „Дива
природа”

Решение/определение

Процесуален
представител –
Мирослав Калугеров.
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7.

8.

9.

10.

11.

води от дейността на рудник
„Елаците Мед” АД”
възложител: „Елаците Мед”
АД
„Разширение
на
производствения капацитет
на инсталация за интензивно
отглеждане на птици в
имоти № 001139 и № 135218,
м. „Корията”, землище на с.
Мало Конаре, ЕКАТТЕ 46749,
община Пазарджик, област
Пазарджик”
възложител:
„ИЛМА-ИЛ”
ООД
Решение № 45-ПР/2010 г.
„Изграждане на нискоетажни
вилни сгради за сезонно
ползване и лични нужди в
собствен поземлен имот
№1094.502.92, м. „Гробища”, в
землището на с. Варвара,
община
Царево,
област
Бургас”
възложители:
Бончо
Симеонов Ников и Димчо
Стефанов Георгиев
Решение № 2-ПР/2012 г.
„Реконструкция
и
модернизация на инсталация
за
пирометалургично
производство
(ИПП)
на
анодна мед”
възложител: „Аурубис
България” АД
Решение № 33-ПР/2012 г.
„Изграждане на завод за
производство на аериран
автоклавиран бетон /ААБ/
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД
възложител: ТЕЦ „Бобовдол”
ЕАД
Решение № 36-ПР/2012 г.
„Изграждане на линейни
елементи на техническата
инфраструктура
на
"Регионално депо за неопасни
отпадъци
на
общините
Ямбол, Нова Загора, Тунджа,
Сливен и Стралджа" - първи
етап /клетка 1/ в землищата
на с. Хаджидимитрово и с.
Дражево, Община Тунджа,
Област Ямбол
възложител : Община Ямбол

адм. дело № 14383/2010
г. Определението е
влязло в сила.
(вх. № 405/17.11.2010
г.)
Сдружение „Дива
природа”

по устна инф. жалбата е
оттеглена

3

Предвид оттеглянето,
жалбата е оставена без
разглеждане с
определение по адм.
дело № 15285/2010 г.,
което е влязло в сила.

3

Жалбата е оттеглена.

60

Делото е висящо.

(вх. № 94-00248/07.06.2012 г.)
Венцислав Николов
Симеонов

3

Жалбата е оставена без
разглеждане поради
неплатена държавна
такса.

(вх. № Ж134/04.06.2012 г.)
Сдружение „Движение
с екологична
насоченост”

5

Образувано е адм. дело
№ 8698/2012 г.,
насрочено за 26.11.2012
г.

(вх. № Ж-6/20.01.2011
г
ДПП „Странджа")

(вх. № 48-00120/01.02.2012 г.)
Коалиция за
устойчиво развитие

адм. дело № 4033/2012
г.
заседание на 17.09.2012
г

Източник: МОСВ

107

Примерни решения за прекратяване на процедури по ОВОС
№

Решение/инвестиционно
предложение
Решение № ОВОС-5846-П/
09.02.2009 г.
Изграждане на ВЕЦ „Костина” на р.
Костина- ляв приток на р. Бели Вит
в ПИ№№164017 и 164018, м.
“Костина”, землището на с.
Рибарица, община Тетевен”
възложител: „ОРХАНИЕ- 1” ООД
Решение № ОВОС--5628-П/2009 г.
„Изграждане на СОИ и за
надграждане на западната секция
на сгуроотвала на „Топлофикация
Сливен” ЕАД”
възложител: „Топлофикация
Сливен” ЕАД

1.

2.

Жалба/жалбоподател

Решение/определение

Адм. дело

(вх.
№
26-00710/17.03.2009 г.)
“Орхание 1” ООД

Решение №
4950/15.04.2010 г.
по адм. дело№4487/2009
г. -отхвърля жалбата
(Реш. подлежи на обж.)

Цитираното Решение
на ВАС е влязло в
сила.

(вх. № 11-00144/18.09.2009 г.)
„Топлофикация
Сливен” ЕАД”

Решение № 10525 от
8.09.2010 г. на ВАС по адм.
д. № 13662/2009 г., V оотхвърля жалбата
(Реш. подлежи на обж.)

Цитираното Решение
на ВАС е влязло в
сила.

Източник: МОСВ

Примерни становища по екологична оценка
№
1.

2.

Становище
план/възложител
Становище по ЕО
№ 1-1/2009 г.
Общ
устройствен
план на гр. София и
Столична община

Становище по ЕО
№ 1-1/2011 г.
Общия устройствен
план на община
Варна

Жалба/жалбоподател

Решение/определение

Адм. дело

(Вх. № Ж-173/2009 г.)
Гражданско сдружение "Бели
брези, "Граждански комитет
Спасение 2000", гр. София и др.

Решение
№8663/15.06.2012 г. по
адм. дело
№12651/2009 г.отхвърля жалбите
Заб. Решението може
да се обжалва
Адм. дело №
2358/2012 г.

Цитираното
Решение на ВАС е
влязло в сила.

(вх. № Ж-347/24.11.2011 г.)
Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията,
БДЗП,
Обществен център за околна среда
и устойчиво развитие,
СНЦ „Обединено гражданско
сдружение”, гр. Варна, Партия
„зелените” и др.

Делото е висящо.

Източник: МОСВ
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Публични разходи по подобласти на опазването на околната среда (ЕС 2013, в млн
евро)
Опазване на околната среда по компоненти - в млн. Евро за 2013 година
Въздух

Отпадъчни води

Отпадъци

Други области

37 93.7

14 133.5

35 888.6

33 368.3

Белгия (*)

115.2

261.2

964.2

1 014.8

България

1.1

147.3

241.4

35.5

Чехия

19.7

291.6

350.8

62.7

Дания

248.9

0

52

1 302.8

3 280

3 040

1 950

0.2

37.9

8.5

4.2

Ирландия

:

:

:

:

Гърция

:

:

:

:

Испания

:

:

:

2 298

Франция (*)

503.1

1 760.6

2 068.8

7 732.8

Хърватия

11.8

0

93.6

34

0

732.4

7 312.3

5 815.4

Кипър

-1.4

30.1

9.3

46.5

Латвия (*)

39.9

9.4

94.6

19.4

Литва

30.2

22

75.9

67.1

Люксембург

-47.1

254.8

1.2

50.7

Унгария (*)

1.1

227.3

47.1

41.5

0

27.4

51.1

16.9

Холандия (***)

791.2

2 945.8

2 323.2

2 566

Австрия (*)

221.5

230.1

466.3

440.6

Полша

39.1

917.3

261.1

661.5

Португалия

12.4

0.8

410.5

299.9

Румъния

31.3

148.2

442.3

25.8

Словения (*)

10.4

126.2

37.2

73

Словакия

12.3

31.1

155.5

0

0

503.1

144.7

583.4

Швеция

34.1

1.9

789.9

571.8

Великобритания
(*)

203.5

17.3

14 190.9

3 053.5

ЕС 28

Германия (**)
Естония (***)

Италия (***)

Малта

Финландия (*)

„:“ - недостъпни
* - данните са за 2012
** - данните са за 2010
*** - данните са за 2011
Източник: Евростат
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Графики, представящи опазването на околната среда в ЕС по сектори (като дял
от БВП)
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Осем принципа на управление на общите ресурси на Елинор Остром, Нобелов
лауреат по икономика за 2009 г.
1. Определете ясно границите на категорията ресурси.
2. Съотнесете правилата на управление на общите блага към местните нужди и
условия.
3. Уверете се, че участниците, засегнати от правилата, могат да участват в
промяната на тези правила.
4. Уверете се, че правата да се учредяват на правила на членовете на общността се
спазват от външните институции.
5. Разработване на система, която да се прилага от членовете на общността, за
наблюдение на поведението на членовете.
6. Използвайте възходящо-степенувани санкции за нарушителите на правилата.
7. Осигурете достъпни, евтини начини за разрешаване на спорове.
8. Изградете система за отговорност по повод на управлението на общия ресурс,
която е вкоренена в най-ниското равнище на отговорност и обхваща всички
взаимно свързани по-високи равнища.
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