
   15.11.2012 

гр. София 

До: Г-н Делян Добрев 

Министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България 

Копие до:  дирекция "Природни ресурси и концесии" 

 

Относно: Становище на Коалиция за климата-България относно проект на Национална 
стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

От Коалиция за климата-България (ККБ) отчитаме желанието на правителството, на ресорните 
министри и експерти, на браншовия минен сектор и на образователните структури, България да бъде 
страна спазваща най-високите цели в тази област, но виждаме няколко основни слабости които не са 
отразени при разработването на предложената за обсъждане стратегия. Нашето становище се 
фокусира в два основни аспекта:  

 

I. Коментари по съдържанието, същността и целите на минната стратегия в областта на 
енергийните ресурси. 

II. Коментари по съдържанието и случайно или нарочно пропуснатите важни и значими 
компоненти и включване на обосновка, мотивирано сравнение и разглеждане на 
алтернативите в областта на добива и ползването на националните ресурси.  

 

Коалиция за климата смята развитието на минна стратегия за България като важен документ, но той трябва 
преди всичко да е съобразен с общите стратегически документи и цели на Европейската Комисия, а също и с 
функционирането и бъдещата насока за устойчиво икономическо, енергийно и ресурсно-ефективно развитие 
на България и света, което за съжаление ние не виждаме да се отчита в предложения документ и 
приложения за обсъждане. Отделно някои от посочените ресурси представляват стратегически суровини, 
ключови за функционирането на националната ни икономика, но повечето не са такива и техния обсег и 
използване трябва да бъде прецизиран в контекст на дългосрочно ползване на природните ресурси най-вече 
от бъдните поколения.  
 



I. Коментари по съдържанието, същността и целите на минната стратегия в областта на 
енергийните ресурси: 

1. В Пътната карта1 до 2050г. за развитие на енергетиката, приета от ЕК през декември 2011г. се 
задават цели за намаляване на въглеродните емисии с 80-95% до средата на века, преструктуриране на 
енергийния сектор и минимизиране на ползването на въглища за производство на електричество и топлинна 
енергия с енергоносител - въглищата. Този процес започва още от 2013г. със спирането на субсидиите за 
търговия с въглеродните емисии и цялостно спиране на всички субсидии за въгледобивния и 
електропроизводствен  сектор до 2018г с цел скорошно и поетапно извеждане от експлоатация на този 
сектор. Преходът към нисковъглеродна икономика е възможен и наложителен, но той е несъвместим с 
плановете на българското правителство да се увеличи добивът и съответно изгарянето на въглища, което е 
изцяло в противопоставяне на Европейските и глобалните цели за справяне с климатичните промени, 
процеси и нормативи по които България е страна, вече е ратифицирала, и би трябвало активно да работи 
или поне залага и отчита в дългосрочните стратегически цели, планове и стратегии.  

2. В проекта виждаме залагането на стратегическа цел: „12. Интензифициране на добива на 
лигнитни въглища.” Нашите възражения срещу така формулираната цел са: 
 

• Сектор енергетика генерира най-големия процент емисии на парникови газове. Интензифицирането 
на добива на лигнитни въглища ще допринесе за промените в климата. 
Климатичните промени са факт и в България за съжаление тепърва ще усещаме екологичните, 
социални и икономически последствия от тях. Очакваното интензифициране на сушите и 
наводненията, вследствие на климатичните промени, ще има и сериозно отражения върху 
икономиката на България и важни отрасли като селско стопанство, гори, инфраструктура, туризъм, 
други. Именно затова от ККБ считаме че финансовото измерение на адаптацията ни към климатичните 
промени далеч ще надхвърли краткосрочните ползи и приходи от добива на въглища. За съжаление 
такава оценка отсъства не само в минната стратегия, но отсъства и в други значими секторни 
документи и стратегии.   

• Друг съществен проблем е влошаването на здравето и качеството на околната средата, като 
последица от изгарянето на лигнитните въглища. Родните лигнитни въглища имат много високо 
съдържание на сяра, надхвърлящо средното ниво на този показател. България е в челните места по 
замърсеност на въздуха, според проучване на Европейската агенция по околна среда2, като това 
замърсяване има също финансово изражение, като стойности за здравеопазването и здравните 
проблеми на населението, които ако бъдат остойностени може да се окаже че финансовите ползи от 
въгледобива и употребата на въглища не са изгодни на страната и гражданите. Замърсяването на 
въздуха чрез използването на нискокачествените лигнитни въглища нарушава конституционното 
право на  гражданите на страната за „здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с 
установените стандарти и нормативи” съгласно чл. 55 на Конституцията на Република България. 
Настояваме тази стратегическа цел  № 12 да се преформулира/или премахне, за да бъде 
стратегията адекватна на останалите документи, които българското правителство разработва. 
Такива документи са: 

• Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г. 3  

• Почти всички Общински планове за развитие 2007-2013 и общински Планове за управление на 
околната среда, където изрично е записано, че се търсят алтернативи на твърдите горива в битовото 
отопление  

Липата на интегриран подход и на съобразяването на един сектор на развитие на страната с друг води до 
противоречия на управлението и не-устойчиво развитие. 
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3. С Решение на Министерски съвет №328 от 25 април 2012 г се одобряват тематичните цели, които 
трябва да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за следващия програмен 
период 2014-2020 г. Това решение ще залегне в Договора ни за Оперативните програми за следващия период 
и в него е записана тематична цел - подточка "  г) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори"4.  Следователно добиването на въглища няма как да бъде развивано с 
европейски средства. Категорично сме против и „интензифицирането на добива на въглища” да става и с 
държавни субсидии, за сметка на българския данъкоплатец. 

4. Алтернативите. Смятаме, че частта на стратегията, в която се говори за алтернативно развитие на 
терените и на заетостта в регионите, трябва по-детайлно да бъде разработена, за да може отсега да се 
намери алтернатива за работни места и за икономическо развитие на минните региони. Това трябва да е 
развитие, което да взема предвид посоката на развитие на ЕС – към нисковъглеродна икономика и зелена 
енергетика, с оползотворяване на местните ресурси. България има достатъчно природни дадености за 
подобно зелено, устойчиво развитие. Абсолютно погрешно е твърдението заложено в SWOT анализа на 
минната стратегия че този сектор има силна конкуренция от другите фактори за ползване на земята, 
земеделие и др. Гражданите и в България вече са свидетели на екологични бедствия и последици от добив в 
много региони за които в продължение на десетилетия не са намерени и приложени решения. Именно затова 
гражданите активно се противопоставят за реализирането на такива дейности в близост до населени места. 
Едни от лошите примери например са р. Буковица рудник Медет, р. Тополница – хвостохранилище Медет, р. 
Асарелска на Асерел Медет – АД, бившите мини Осогово край Кюстендил, са само малка част от тези 
проблеми нерешени с десетилетия вече.  Ако не съобразим стратегическото планиране в България с 
околната среда и нейните промени и проблеми – рискуваме да се проблематизират и  тези еко-системни 
услуги, които смятаме за даденост, а скоро няма да можем да ползваме. Като най-вече рискуваме за векове 
напред да лишим местното население от други форми на икономическо развитие и приходи.  
 
  5. Относно Цел „13. Оценка на възможностите за подземно въглищно газифициране при 
нерентабилни или невъзможност за прилагане на традиционни минни методи. От ККБ бихме искали да 
припомним че в момента мораториум за Шистов газ включва ограничение и към развитие на този сектор. В 
допълнение с това че тази дейност е високо въглеродна-интензивна, с недоказана ефективност и непроучени 
рискове, от коалицията предлагаме този компонент да отпадне от минната стратегия.  

 

II. Коментари по съдържанието и случайно или нарочно пропуснатите важни и значими 
компоненти и включване на обосновка, мотивирано сравнение и разглеждане на 
алтернативите в областта на добива и ползването на националните ресурси.  

1.  От ККБ не сме съгласни, по процедурата за изготвянето на настоящия проект за минна стратегия. По 
конкретно имаме в предвид че той е подготвен от работна група определена със заповед на Министъра на 
икономиката РД-16-856/16.07.2010 г. с представители само на Министерството и на минната индустрия, което 
определено дава едностранчив поглед и предимно отразява интересите на индустрията, без още на 
първоначално равнище да бъдат разгледани всички страни и необходимости в този важен и същевременно 
рисков отрасъл. За да се превърне предложения документ наистина в Национална стратегия е необходимо 
съобразяването му с други секторни политики и стратегически документи, както и вземането предвид на 
коментарите на други заинтересовани страни или, най-малкото ясна обосновка за отхвърлянето на такива. 
Една национална стратегия не може да разглежда устойчивостта на даден сектор сам по себе си. 
 

2. От ККБ смятаме че от гледна точка на хоризонталните политики по опазване на околната среда 
следва в минната стратегия да бъде формулирано ясно, че макар и необходима, минната индустрия в своята 
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същина като дейност, представлява неустойчива част от дългосрочното развитие на икономиката, както 
поради факта, че работните места са временни до изчерпване на дадено находище например, така и поради 
предмета на дейност - оползотворяването на невъзстановими ресурси, нарушавайки най-важния принцип на 
устойчивото развитие – а именно след нас дадената територия да остане със същите или подобрени качества 
за следващите поколения. От ККБ предлагаме частично решение на този проблем, като това може да бъде 
направено с вменяването на отговорност на минните компании да следят пътя на техния продукт и да имат 
задължението за многократното му рециклиране и повторното му използване. Такива са и стратегическите 
препоръки на Европейската комисия в областта на ефективното използване на ресурсите и третирането на 
отпадъците. Подобен отговорен съвременен подход е възможно да бъде реализиран на национално и 
европейско ниво при добра организация на взаимодействието между добивните компании и предприятията 
които използват техните продукти. Това е и много съществен довод за посоката на развитие на икономиката и 
обществено полезното място на минната индустрия в нея. Допълнителен плюс ще бъдат хилядите наистина 
зелени работни места.  
За реализиране на горепосоченото от ККБ предлагаме в Плана за действие към Стратегията да се запише 
специална дейност с няколко стъпки: 

- Събиране на подробна информация за индустриалните мощности на които в момента българските 
минни компании продават продуктите си или Приложение 3 да се преработи за конкретната цел; 

- да установи двустранни отношения с тези предприятия как може да бъде осъществена идеята на 
практика и евентуален анализ разходи/ползи; 

- спрямо тези данни да регламентира ПРАГ на добива, над който знаем че националните ресурси 
излизат извън обхвата на европейското законодателство и е много вероятно да бъдат използвани по 
неустойчив начин. 

 
3. От ККБ бихме препоръчали на държавните органи да включат в минната стратегия като основна задача 

на държавата да си възвърне по-голям и справедлив дял от добива на подземните богатства, които 
представляват изключителна държавна собственост като това е записано и в чл. 18(6) на Конституцията на Р. 
България „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото”.  
Според нас основния проблем идва от сега съществуващия размер на концесионните такси, които не 
удовлетворяват обществения интерес. Като цяло принципа на концесионирането е само една от 
възможностите – съществуват изпитани механизми за по-справедливо разпределение на печалбата, както и 
по-строг контрол от страна на държавата. В доказателство на горното твърдение са изводите на доклад на 
Сметната палата 5 за извършен одит на постъпленията от концесии, тяхното разпределяне и разходване в 
Министерството на финансите за периода 2008-2010 (Заключение № 6 на стр. 31), в който се тълкува че с 
получените приходи от концесиите по ЗПБ държавата едва покрива разходите си за контрол върху 
изпълнението им, като всички рискове от евентуални екологични последици и разходи остават да бъдат 
покрити от държавата. 

 
За преодоляването на този план от ККБ предлагаме в Плана за действие да бъде записана дейност: 
Установяване на съществуващи практики и разработване на други варианти за заплащане на добиваните 
подземни богатства в посока значително повишаване на таксите и оценка разходи/ползи на всеки от тях. 
Към тази точка бихме препоръчали порочната практиката държавата да работи с компании с офшорна 
регистрация поради неяснота на капиталите и собствениците, както и възможността за непроследяемо 
изтичане на капитали или прехвърлянето им от една в друга компания затрудняващо установяването на 
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точния размер на печалбата и дължимите такси и данъци. Допълнителен аргумент в тази посока е, че минната 
индустрия е сектор с висок риск от сериозни аварии (описано и като слаба страна в SWOT), а практиката сочи 
че финансовите гаранции които се поддържат в сметките контролирани от държавата никога не са достатъчни 
за покриването на щетите. 

4. Направи ни впечатление, че на няколко места в текста на стратегията е формулирано понятието 
„достъп до територия” като минната индустрия е „заплашена от възникването на проблеми с нарастваща 
несигурност и в много случаи се ограничава достъпът до територията за целите на търсене, проучване 
и добив, като се дава предпочитание на други отрасли (земеделие, дърводобив и др.) без обоснована 
икономическа оценка за предимствата на всяка от конкуриращите се форми на земеползване”. В SWOT е 
формулиран конфликт със „затруднен достъп до земя”. А в Планът за действие се предлага дейност 
„Политиката за планиране на подземните богатства да намери израз в райониране на 
територията на страната, чрез планиране на земеползването в отделните райони, с оглед 
дългосрочно резервиране на площи за минен добив”. 
От ККБ категорично се противопоставяме на една такава скрита държавна помощ и предложените 
законодателни промени цитирани в плана за действие. Такива са Закона за горите и Закона за опазване на 
земеделските земи. Предложеният текст представлява желание на миннодобивния бизнес да не плаща 
такси за промяна на предназначението на земята, и също да няма пазарна оценка на стойността на земята, 
което е недопустимо и представлява държавна помощ по нормативите на ЕС.  
 
Споделеното и написано в минната стратегия на глобално ниво наистина винаги е бил един от най-сериозните 
проблеми на минната индустрия и ще продължава да се изостря с увеличаването на населението, 
намаляването на земеделските площи, ограничаването на водните ресурси и подобряването на екологичното 
законодателство. Това е основен проблем както на повечето индустрии, инфраструктурните проекти, така и на 
урбанизацията. Факт е, че през последните 10 год. в България индустриалните зони бяха разположени върху 
най-плодородните земеделски земи в Софийското, Пловдивското и Старозагорското поле.   
Всички тези желания на миннодобивния сектор обаче трябва да бъдат обвързани от друга страна с исканията 
на гражданите които все по-ясно разбират, че голямата заплата не може да им осигури качествен живот и 
храни и в ход е забележим процес на деурбанизация около големите градове. Относно земеползването 
съвременните концепции за икономическа оценка вече включват и близка до реалната оценка на фактори 
които не са били в уравнението досега – екосистемните услуги на Европейската комисия, индекса на щастието 
на Световната банка и др. 
 
В този смисъл нашата препоръка е ясното описание на този конфликт в Стратегията, като се подчертае, че 
минната индустрия не трябва да „воюва” за територия, но да се съобразява със съвременните изисквания 
на обществото и гражданите.  
 
Съгласни сме с необходимостта от планиране на земеползването като приоритетите за по-качествен живот 
на българските граждани са чиста околна среда, производство на качествени храни и хранителни продукти, 
както и устойчиви икономически дейности които са се развивали в продължение на столетия и могат да 
продължат по същия начин за поколения напред. В Ръководството на Европейската комисия за минни 
проекти в Натура 2000 зони, споменато от авторите, става дума за стратегическо планиране което да 
ОГРАНИЧИ осъществяването на минни проекти или техния обхват така, че да не бъдат нарушаван предмета 
на опазване на защитените зони. Освен процедурата по оценка за съвместимост за всеки отделен проект, 
трябва да се наложат рамки за максимална площ и технологии които могат да се реализират в тези територии 
– това е препоръката ни за дейност към Плана за действие. 
 
От ККБ припомняме че не трябва да забравяме, че основния принцип на опазване на околната среда в 
европейските политики е Принципа на предпазливостта (или превенцията). 
 

5. В Плана за действие е записана дейност „регламентиране на обществените отношения между 
компетентната администрация и браншовите организации”. 
 
Считаме този въпрос за изключително важен за вземането на административни решения съобразени с 
интересите на заинтересованите страни. 
 



Чл. 3 от Директива 2006/21/ЕО за минните дейности, която е задължителната основа на българския Закон за 
подземните богатства ясно формулира понятието „заинтересована общественост” при даден минен проект, а 
именно (23) „”засегната общественост” означава обществеността, засегната, или която е вероятно да 
бъде засегната, от или, се интересува от вземането на решения в областта на околната среда по 
силата на чл. 6 и 7 от настоящата директива; по смисъла на настоящото определение, 
неправителствени организации, съдействащи за защита на околната среда и отговарящи на 
изискванията на националното законодателство, ще се счита че имат такъв интерес”. 
 
В минната дейност кръгът от заинтересовани лица е определен по този начин основно заради потенциала на 
минния добив и неговите аварии да влошава значително околната среда, и оттам, здравето на населението в 
близост и по-далеч от минния проект. 
 
Затова предлагаме в Плана за действие записаната дейност да бъде преформулирана по следния начин: 
„регламентиране на обществените отношения между компетентната администрация, браншовите 
организации, местната власт, местни инициативни комитети и неправителствени организации работещи в 
областта на околната среда”. 
 
В момента дадените концесии за проучване и добив на подземни богатства могат да бъдат обжалвани САМО 
от главния прокурор на Р. България. Смятаме, че по този начин най-заинтересованите – местните граждани и 
техните представляващи ги в общинската власт неправомерно са изключени от процеса на вземане на 
решенията. 
 
На практика, Министърът на икономиката дава концесия за площ която, най-често, никога не е виждал и няма 
да стъпи там през целия си живот, а гражданите които живеят в района от поколения, и ще търпят всички 
екологични и здравни негативи от минния проект, и техните законни представители в местната власт, нямат 
„правен интерес” и „не са страна” в този административен процес. 
 
Настояваме за промяна в законодателството която да позволи местни инициативни комитети, местни 
власти и екологични НПО да могат да обжалват концесиите за проучване и добив на полезни изкопаеми. 
 
В действащото национално законодателство е формулирано задължението на компетентната 
администрация, да приеме и регистрира становищата на заинтересованата общественост, но няма 
формулирано задължение да ги ВЗЕМЕ ПРЕДВИД. Това е и най-често фактическото положение като по 
този начин отново заинтересованата общественост е изключена от процеса на вземане на решенията. 
 
Проблема е разгледан в гореспоменатите чл. 6 и 7 на Директивата 2006/21/ЕО по отношение на 
Аварийните планове и останалите разрешителни като „Държавите-членки гарантират, че 
засегнатата общественост има право да прави коментари в разумни времеви рамки и в решението 
тези коментари да бъдат взети предвид”. 
 
Настояваме за промяна в законодателството която да формулира задължението на компетентната 
администрация, да взема предвид коментарите и становищата на заинтересованата общественост в 
решенията по процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, комплексно 
разрешително и аварийните планове. 
 
Считаме, че овчаря чийто пасища ще бъдат засегнати от минен проект или кмета на населеното място в 
чийто „заден двор” ще бъде разработена мина имат не по-малко право да участват във вземането на 
решенията от държавната администрация, научната общност или минните компании. За сметка на това, 
обаче те имат много по-малко лостове за влияние „във коридорите на властта” от минните компании и 
техните браншови организации. 
 
С предложените от нас законови промени, ще бъде възстановен баланса на интересите, ще се осигури 
по-качествен процес на вземане на решение и, в крайна сметка, по добри решения в полза на 
обществения интерес. 
 



Съобразяването с изброените фактори, въпреки че ограничават донякъде влиянието на минната 
индустрия, имат голям потенциал за своевременно разрешаване на конфликтите които забавят с години 
минните проекти – една от най-големите пречки пред инвестициите в сектора. 
 
 
В заключение можем да се надяваме, че този наш опит да формулираме реалните проблеми стоящи пред 
минния сектор, държавната администрация и гражданските общности и предложенията за тяхното 
преодоляване няма да бъдат разчетени като „липса на комуникативност, нежелание за диалог по 
дискусионни въпроси и враждебно отношение от страна на някой неправителствени организации” 
каквато опасност е записана в SWOT анализа на настоящия проект. 
 

От Коалиция за климата-България, обединяваща представители на заинтересовани страни от 
гражданския сектор, медиите и бизнеса, се надяваме направените от нас предложения по минната 
стратегия да бъдат взети предвид и съответно отразени преди официалното одобрение на минната 
стратегия. 

 

15.11.2012  

Гр. София          

 

За коментари и информация: 

Георги Стефанов, WWF – България  

gstefanov@wwfdcp.bg, 02/950 50 40; моб: + 359 887 517 976;  

Деница Петрова, Грийнпийс,  

denitza.petrova@greenpeace.org, 02/943 11 23, моб: +359 889 880 908 

Тодор Тодоров, За Земята 

t.todorov@zazemiata.org, 02/943 11  

 

 

 

 

Допълнителна информация 

“Коалиция за климата - България” представлява неформално, неюридическо обединение на представители от НПО, 
научните, среди, бизнеса и медиите. Към коалицията  вече се присъединиха следните организации: 

Блулинк Информационна мрежа,  Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по екология, Фондация 
„Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение „Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация "Деметра", 
WWF Световен фонд за дивата природа – България,  Приятели на земята – България, Регионален екологичен център - София, 
Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция“,  „Млади зелени“, Фондация 
„Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща - Център за култура и 
дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал”, GREENPEACE - България, представители на научните и академични среди, 
бизнеса и др. 
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