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Петиция 727-05; относно кариера Path Head, Blaydon, Tyne & Wear.

Кратък доклад и препоръки, вследствие на посещението на председателя на 
комисията по петиции, сряда, 28 януари 2009 г.

Въведение

Първоначалната петиция относно използването на кариерата Path Head като депо за 
отпадъци беше внесена преди предоставянето от страна на органите в Gateshead на 
одобрение за експлоатиране на обекта, което беше окончателно издадено, след като 
Агенцията за околна среда даде разрешително на 31 август 2005 г.1

Намесата на комисията по петиции е оправдана от факта, че е възможно известен брой 
задължения, които се съдържат в Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 
отпадъци и Директива 74/442/ЕИО относно отпадъците, да не са били взети под 
внимание. Тези задължения са определени от вносителите на петицията като 
проблемни и пагубни за местната общност, по-специално във връзка с проблемите на 
подземните води и рисковете от замърсяване с инфилтрат, както и поради близостта на 
обекта до жилищни сгради и учебни съоръжения, като по този начин се създава риск от 
повишаване на замърсяването на въздуха, броя на вредителите и неприятните миризми. 
Ефектът на натрупване на обекта в зона, в която вносителите на петицията твърдят, че 
вече съществуват други 33 обекта, е въпрос, който в голяма степен тревожи местните 
жители, с много от които се проведоха срещи по време на това кратко посещение.

Най-съществената тревога на вносителите на петицията е потенциалното въздействие 
върху здравето на местното население, особено на най-уязвимите групи – малките деца 
и възрастните. Също така беше изразена загриженост относно геоложката сигурност на 
обекта и възможния риск от свличания на кални маси след силни валежи и натрупване 
на вода зад издигнато заграждение, което граничи с обекта на югозапад.

Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци

Въздействието на Европейското законодателство относно отпадъците и депонирането 
на отпадъци върху всекидневния живот на хората е от ключово значение за комисията, 
която често получава петиции във връзка с тези въпроси. Директивата относно 
депонирането на отпадъци съдържа 34 съображения, за които може да се каже, че взети 
заедно изграждат параметрите на задачите и целите на закона, в допълнение към член 1 
относно цялостната цел, която държавите-членки са задължени да транспонират и
изпълняват. Тук се включват:

 фактът, че депото за отпадъци следва в достатъчна степен да се наблюдава и 
управлява, за да се избегнат или ограничат потенциални неблагоприятни 
въздействия върху околната среда и рискове за общественото здраве;

                                               
1 С писмо от 14 декември 2007 г. до комисията, Агенцията за околна среда потвърди, че е направена 
оценка на хидрогеоложкия риск и че разрешителното включва мерки за поддържане на риска в 
приемливи граници. Операторът на обекта – SITA – е задължен да представи доказателства, че рискът за 
обекта от подземни води остава нисък и в рамките на допустимите граници.
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 необходимостта от ясно посочване на изискванията, с които депата за отпадъци 
следва да се съобразяват, по отношение на местоположение, състояние, 
управление, контрол, закриване и профилактични и защитни мерки, които 
следва да се предприемат срещу всяка заплаха за околната среда, както в кратък 
срок, така и в дългосрочна перспектива, и по-специално срещу замърсяването на 
подземните води с инфилтрат, който прониква в почвата;

 осигуряването на строги операционни и технически изисквания относно 
отпадъците и депата, за осигуряване на мерки, процедури и напътствия за 
предотвратяване или намаляване, доколкото е възможно, на негативни 
последици за околната среда, по-специално замърсяване на повърхностните и 
подземните води, почвата и въздуха, и за глобалната околна среда, включително 
парниковия ефект, както и всеки риск, който може да окаже въздействие върху 
здравето на човека, произтичащ от съхранението на отпадъци през целия жизнен 
цикъл на депото.

Сред общите изисквания относно депата за отпадъци, съдържащи се в приложение 1 на 
директивата, има едно, което е свързано с „разстоянието от границата на депото до 
обитаемите и развлекателните зони, водните пътища и басейните и други земеделски и 
градски територии”. Също така следва да се обърне внимание на съществуването на 
подземни води, крайбрежни води или защитени територии в района. Едно депо за 
отпадъци може да бъде одобрено единствено в съответствие с разпоредбите на 
директивата, ако отговаря на установените характеристики, че обектът не представлява 
сериозен риск за околната среда.

Органите са задължени да сведат до минимум вредите и опасностите, които произтичат 
от депата вследствие на емисии на миризми и прах, разнесени от вятъра материали,
шум и улично движение, птици, вредители и насекоми.

По искане на комисията по петиции, Европейската комисия предварително беше 
получила информация от органите в Обединеното кралство през есента на 2006 г. 
относно точните условия, при които е дадено разрешителното, както и допълнителни
твърдения, че най-близката жилищна зона е на „180 – 200 метра от най-близкото място, 
на което се съхраняват отпадъци”. Те също така отново потвърдиха нуждата от депо за 
отпадъци в региона като заявиха, че понастоящем има само четири. През ноември 2006 
г. комисията получи подробно писмо от съвета на Gateshead1, в което се предоставя и 
изчерпателна оценка и се излагат доводи относно законността на предоставеното 
разрешително за планиране както и относно липсата на екологичен риск за 
околностите.

През следващите две години беше предоставена допълнителна информация от 
британските органи и Агенцията за околна среда на Обединеното кралство относно 
подробните въпроси, повдигнати от вносителите на петицията и членовете на 
комисията във връзка с подземните води, помпената дейност на обекта, както и 
функционирането на водоема под депото за отпадъци и близостта на водоносни 
пластове. Въз основа на представената подробна информация и с оглед на

                                               
1 Писмо и приложения от г-н Derek Quinn, Директор на група, Развитие и предприемачество, 15 ноември
2006 г.



PE423.735v01-00 4/9 DT\778722BG.doc

BG

хидрогеоложкия преглед, извършен от Агенцията за околна среда, Европейската 
комисия счете, че идейният модел на обекта изглежда е в съответствие с директивата.

При все това, допълнителният подробен анализ, предприет от вносителите на 
петицията, показа твърдо несъответствие и поради тази причина, като се имат предвид 
преобладаващите съмнения, председателят прие поканата да посети района и да се 
срещне с всички заинтересовани страни.

Среща с вносителите на петицията и местни жители в началното училище 
„Crookhill”, Blaydon.

Около тридесет местни жители посетиха срещата, включително вносителите на 
петицията, и те прекараха известно време в описване на опита си след откриването на 
новото депо за отпадъци. Един или двама от присъстващите по-възрастни хора описаха 
част от историята на местността и нейните връзки с някогашната минна промишленост
и с множеството съседни кариери за пясък и чакъл. Съществуват много подземни 
тунели и проходи. Минното дело, което е било основната стопанска дейност за 
поколения, е оказало въздействие върху подземните богатства и подземните водни 
течения. Според местните жители, част от зоната също така подлежи на периодични 
свличания на земни маси, тъй като подземните тунели се разрушават. Хората говореха 
за поява на извори в някои градини, които преди това никога не са били там, както и за 
потоци и ручеи, които изчезват от околността.

Беше казано, че около три хиляди души от Ryton и Blaydon живеят недалеч от депото за 
отпадъци, част от което е било зона за отдих, а друга част е била населявана от някои 
защитени видове пеперуди и растения. Игрището на местното училище (в съседство с 
мястото, на което се проведе срещата) е трябвало периодично да бъде затваряно или 
поради силните миризми, идващи от обекта, или поради огромния брой чайки, които 
масово се струпвали на игрището и върху сградите. Насекоми, а именно различни 
видове мухи, се рояли в района и изглежда имали устойчивост срещу инсектициден 
спрей. Много от присъстващите на срещата изразиха страха си за здравето на своите 
деца, които често боледуват от всевъзможни заболявания и неразположения, които 
според тяхното усещане са свързани със съществуването на новото депо за отпадъци 
Path Head и другите депа в района, като всички те са в близост до Ryton.

Бяха изразени опасения относно стабилността на площадката на депото за отпадъци, 
като се има предвид, че има две села, разположени под нивото на площадката – Stella, 
едноименно с малкия ручей, и Hedgefield. Някои бяха притеснени от възможната 
заплаха от свличания на кални маси, ако водните равнища се покачат след обилен 
валеж, което не е непознато за този район. Други бяха по-загрижени за рисковете от 
заразяване на доставяната питейна вода, въпреки че са изградени дренажи за подземни 
води в рамките на самия обект, а собствениците на депото непрекъснато изпомпват 
вода от обекта. Снимките, представени от вносителите на петицията, показваха нивото 
на лагуната в основата на депото.

При пътуването около района на обекта стана възможно да се потвърдят много от 
твърденията на вносителите на петицията, както и да се наблюдава близостта на 
къщите в Stargate до оградата на обекта, точно от другата страна на пътя. Специални 
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отводнителни системи са изградени по продължението на пътя, на запад от Stargate, за 
да отклоняват вода от близкия водоем, който е разположен на много по-висока кота в 
сравнение с депото за отпадъци Path Head по-долу. В източната част от района на 
обекта се дренира голямо количество вода надолу по пътя за Stella и старото шосе за 
Hexham в допълнение на това, което се отвежда по канал до Starbeck. По-нататък, 
надолу през полето, има воденица, както и обработваема земя в покрайнините на 
селото.

Общински съвет на Gateshead

На срещата с длъжностни лица с ръководни функции от съвета и в присъствието на 
представители на Агенцията за околна среда имаше възможност да се поставят 
множеството въпроси, повдигнати от вносителите на петицията. След кратка 
встъпителна и доста нервна размяна на мнения, длъжностните лица станаха наистина 
много услужливи при предоставянето на отговори и допълнителна информация за 
контекста на избора на площадката и размера на проучването, необходимо за 
гарантиране на нейната сигурност. Правният им отдел също беше доста добре запознат 
с условията на директивите на ЕС и тяхното въздействие върху местната политика.

Интересното е, че експлоатацията на депата за отпадъци в района беше ясно поставена
в рамките на една по-голяма стратегия относно отпадъците, която включва 
подчертаване на нуждата от рециклиране на битовите отпадъци. Понастоящем се 
рециклират само 26% от отпадъците в района на Gateshead, South Tyneside и Sunderland, 
като сътрудничеството между трите общини за увеличаване на тази цифра беше силно 
насърчено с цел достигане на 50% до 2020 г. Също така се призна, че на района вече не
му достига пространство за устойчиви депа за отпадъци и положението относно обекта 
в Path Head влиза в рамките на тази цялостна оценка. Планирано е депото Path Head да 
бъде закрито през 2017 г.

Според длъжностните лица историята на отворените мини и кариери в района на Ryton
и геологията идентифицират площадката като подходяща за депо за отпадъци. Те 
признаха, че е налице продължителен проблем с водата, като декларираха, че са 
извършвали редовни проучвания на положението на подземните води и са вземали 
сондажни образци за наблюдение на състоянието им, колкото е възможно по-отблизо. 
Те приеха, че за облекчаване на проблема ще продължат да се необходими 
изправителни действия. При все това, те счетоха, че тези трудности са в рамките на 
възможното управление и че не следва да представляват заплаха за местните жители.

Длъжностните лица ни уведомиха, че през последните две години са осъвременили 
управлението на миризмите, като все пак признават, че това действително е бил 
проблем, който са се опитвали да разрешат с операторите на обекта. Силните ветрове 
през миналата есен са създали трудности и с отвяването на отпадъци извън площадката, 
но е монтирана допълнителна мрежа, която да не дава възможност за повторение на 
този случай.

Продължителното изпомпване означава, че следва да няма риск подземните води да се 
покачат и да се замърсят от обекта, като глинестата основа и мембранната мрежа на 
обекта – проверени от Агенцията за околна среда, също предпазват от това. Питейната
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вода се осигурява от речни водохващания и няма основен водоносен пласт, който да се 
използва за тяхното доставяне.

Длъжностните лица от съвета показаха, че са взели смекчаващи мерки за допълнителна 
защита на жителите в района на Stargate, защото те се намират най-близо до депото за 
отпадъци Path Head, като разширяват хабитата за птици, такива като бреговите 
лястовици. Бяха представени допълнителни документи относно аспектите на околната 
среда и смекчаващите мерки, които са предприети или планирани, както и 
кореспонденция от директора на „Обществено здраве”, който също е откликнал на 
изразените тревоги.

Местните членове на съвета се присъединиха към срещата, на която също присъстваха 
Fiona Hall, член на ЕП, и асистентът на члена на ЕП Martin Callanan. Те изразиха
собствените си тревоги относно въздействието на депото за отпадъци Path Head и също 
така насочиха вниманието към натрупващото се въздействие върху здравето на хората, 
които живеят в района, причинено от вече закрити по-стари депа.

Според длъжностните лица обектът Path Head е управляван в съответствие с най-
съвременните и строги стандарти, а определено случаят не беше такъв за много от по-
старите обекти, които не са имали възможност да се възползват от съвременните 
методи или практики. Те още веднъж настояха, че са предприети мерки за гарантиране 
на безопасността на местната общност от евентуална зараза от по-старите сметища. 
Бяха споменати деветнадесет обекта, от които понастоящем функционират четири.

Връщайки се обратно към въпроса за подземните води и въздействието върху
стабилността на обекта, ако продължат да се повишават, даденият отговор гласеше, че 
факторът на стабилност на обекта е под постоянен контрол. Това, обаче, не беше 
особено убедително за местните жители и както Fiona Hall, така и някои от 
присъстващите членове на местния съвет, поставиха под въпрос благоразумието 
изобщо да се предоставя разрешително за планиране, като се има предвид фактът, че 
водата остава неразрешен проблем.

Посещение в депото за отпадъци Path Head, ръководено от SITA Environment Ltd

Както регионалният управител, така и управителят на обекта предоставиха на 
делегацията подробни отговори на поставените въпроси и разясниха изискванията на 
разрешителното в съответствие с директивата относно комплексното предотвратяване и 
контрол на замърсяването, дадено официално през август 2005 г., с което се 
потвърждава, че обектът е предназначен за безопасни битови отпадъци. Депото е 
открито през февруари 2007 г. и през 2008 г. е издадено официално допълнително
разрешително, което обхваща пусковото равнище на емисии. Няма увеличение по 
отношение на обема отпадъци, които се третират на обекта. Организира се комисия за 
връзка с местните органи и с Агенцията за околна среда, а също така се води регистър 
за жалби. През 2008 г. са отчетени 90 жалби.

Когато жалбите са основателни, какъвто е случаят с един определен вид муха, която 
причинявала значителни неприятности на местната общност, специална фирма е била
упълномощена да се занимае с проблема. Целят персонал на депото е преминал 
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обучение за контрол на вредителите. Също така има дейна програма за управление на 
птиците, чрез която се предотвратява ровенето в отпадъците и делегацията забеляза 
огромната мрежа, която беше изградена върху подвижни кранове. Тя е била свалена за 
един месец, за да даде възможност за придвижване на дейността от една клетка в 
следващата.

(Може само да се гадае до каква степен се е извършвало „аранжиране на витрините” 
преди посещението на обекта, като се имат предвид силните спрейове за премахване на 
неприятни миризми около помещенията на ръководството на депото.)

Ръководителите на депото потвърдиха, че няма проблеми, свързани със стабилността на 
обекта. Беше показано наличието на две лагуни за отводняване на повърхностни води, 
като делегацията беше информирана за изпомпване от едната до другата; при все това, 
24-часово помпане вече не било необходимо и помпите не били нужни през цялото 
време. Делегацията беше уведомена, че преглед на оценката на хидроложкия риск 
трябва да се представи в края на февруари 2009 г., но въпросът касаеше единствено 
повърхностните води, докато се отрече, че съществува проблем с подземните води.1
Добавиха, че инфилтратът се съдържа в контейнери на обекта.

Заключения и препоръки

Доводите относно съществуването на подземни води са сложни и за съжаление 
посещението не даде възможност да се достигне до ясно заключение по този въпрос. 
Вносителите на петицията твърдят, че данните, които се съдържат в хидрогеоложката 
оценка на риска от ноември 2004 г., както и наблюдаваните от тях стичания и 
просмуквания по страните на депото, показват, че подземните води са на 19 метра над 
най-ниско депонираните отпадъци. Това изглежда е доказано в доклада относно 
оценката на риска преди предоставяне на лиценза, където е признато, че „заустването 
на плитките подземни води в кариерата е трябвало някога да бъде насочено към потока 
Stella, въпреки че понастоящем се извършва в лагуната на кариерата“.

Органите на Gateshead и Агенцията за околна среда поддържат становището, че на 
обекта са изградени дренажи за подземни води с цел да се избегне замърсяване, като 
всякакви остатъци и инфилтрат ще останат изцяло на съхранение в рамките на депото. 
Така може да се заяви (а и най-новото проучване за оценка на риска ще потвърди), че са 
предприети мерки за предпазване на повърхностните или подземните води от 
навлизане в депонираните отпадъци.

Наблюдавайки функционирането на обекта по време на посещението, направеното 
впечатление е на подредено, добре ръководено депо, което разполага със съответното 
оборудване, за да отговаря на изискванията на Директивата относно депата за 
отпадъци.

Ръководството на обекта беше напълно наясно със своите отговорности и беше 

                                               
1 Това противоречи на становището на Агенцията за околна среда, което гласи, както е заявено от 
вносителите на петицията в писмо от 13 януари 2008 г., че „водите в рамките на депото за отпадъци 
представляват смес от подземни и дъждовни води“, като за тази цел са цитирани протоколи от срещи.



PE423.735v01-00 8/9 DT\778722BG.doc

BG

установило връзки или поне взело участие в срещи за изграждане на връзки с 
представители на местната общност и Агенцията за околна среда. Такова 
сътрудничество на местно равнище е от съществено значение, както и широкото 
публикуване и разпространяване на всяка обективна информация във връзка с обекта, 
както положителна, така и отрицателна. Въпреки това, беше също толкова очевидно, че 
ръководителите на депото се бяха погрижили площадката и прилежащата зона да бъдат 
добре подготвени за парламентарното посещение в предхождащите го дни, и би било 
неправилно да не се отчете този факт. Местните хора изтъкнаха, че случаят е точно 
такъв и че подобни операции за почистване не се провеждат достатъчно често.

Съществуването на депа за отпадъци в близост до жилищни зони не следва да се 
насърчава и това е въпрос на здрав разум.

При все това, самата Директива относно депата за отпадъци е много слаба и неточна 
относно този въпрос, защото в нея просто се заявява, че „Местоположението на едно 
депо за отпадъци трябва да вземе под внимание изискванията по отношение на: (а) 
разстоянието от границата на депото до обитаемите и развлекателните зони...”

Фактът, че най-близките къщи на Stargate бяха на не повече от 100 метра от границата 
на депото, и че именията Runhead и Cushy Cow Lane не са по-далеч, показва естеството 
на проблема, защото на парламентарната делегация ѝ е ясно, че тези къщи са твърде 
близо и че онези, които са дали лиценз на обекта, логично е трябвало да знаят, че 
неприятните последствия са неизбежни. Остава да се докаже, дали неприятните 
последствия имат въздействие върху общественото здраве, като делегацията обмисля 
проучване на този въпрос. За всеки случай, подобна близост, съчетана с редовни 
зловония и замърсяване с прах, повишава нивото на стрес в района и оказва сериозно 
влияние върху всекидневния живот на хората.

На този етап, като се има предвид, че депото за отпадъци Path Head представлява 
напълно функциониращ обект, е измамно да се мисли, че може да бъде закрито преди 
планираната дата. Особено непростимо е, че преди всичко местоположението на депото 
е избрано в такава близост до жилищната зона и училищата. Но не е имало ясно 
задължение, поне в съответствие с правото на ЕС, да се постъпи по друг начин, а 
историята и геологията на района без съмнение са предразположили за избор на място, 
въпреки многобройните други обекти, минали и настоящи, които са разположени в 
района – и чието натрупано въздействие също следва да се вземе под внимание.

Предвид тези съображения и като се вземат под внимание получените писмени и устни 
доказателства и документация, се препоръчва следното:

1. Органите да гарантират, че се извършва по-често, цялостно и по-редовно 
почистване на района, като се обръща по-специално внимание на естествено 
уязвимите обекти, такива като училища и развлекателни зони;

2. Към Агенцията за околна среда се отправя искане за редовен принос и 
публикуване на информация за местната общност относно нивата на 
замърсяване на въздуха и други резултати от научни наблюдения върху 
дейността на депото, включително равнищата на подземните води;

3. Да се вземат специфични мерки за подобряване на наблюдението на 
стабилността на депото, особено в съседство с баражната зона над Star Beck, с 
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цел да се успокои местното население във връзка с риска от евентуално 
свличане на земни маси;

4. Отговорната комисия в Европейския парламент да гарантира във всяка бъдеща 
ревизия на Директивата относно депонирането на отпадъци, че ще се установи 
по-прецизно изискване относно близостта на обитаемите и развлекателните зони 
до площадките на депа за отпадъци.
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