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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1300/2008, внесена от Ангел Лашев, с българско гражданство, от 
името на „Инициативен комитет за защита на околната среда на гр. Нови 
Искър“, подкрепена от 1 920 подписа, относно катастрофално замърсяване 
на софийския район „Нови Искър“ с опасни отпадъци.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва катастрофалното замърсяване на софийския район 
„Нови Искър“, което се дължи на депонирането на опасни отпадъци на съседно военно 
летище. Вносителят на петицията посочва, че въпросните отпадъци произхождат от 
медицинска компания и съдържат отровни вещества като формалин, анилин, диметил 
сулфид и фенилхидразин. Вносителят на петицията посочва, че тези и други налични 
замърсители имат много сериозни последствия за здравето на местните жители. Затова 
вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме задълбочено 
разследване на случая, в т. ч. вземане на проби от замърсената почва и подпочвени и 
повърхностни води с оглед да се прекрати това крещящо нарушение на принципите на 
ЕС за околната среда и да се гарантира, че засегнатите граждани ще могат да живеят в 
една чиста и здравословна околна среда в бъдеще.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

„Комисията е информирана, че през май и юни 2008 г. между 60 000 и
100 000 m3 изкопана пръст е била превозена през гр. Нови Искър и изсипана в 
местността Меча ровина. Пръстта  е била докарана от обекта на „Софарма” АД, 
разположен в Илиенци, София. Според предоставената първоначална информация:
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- това са били опасни отпадъци с концентрация на токсични вещества и с тежка и 
неприятна миризма; 
- след 30 юни 2008 г. спира изхвърлянето на замърсена пръст и започва изхвърляне на 
строителни отпадъци, отпадъци от разрушени сгради и битови отпадъци, целящо да 
покрие вече изсипаната пръст.

Комисията незабавно започва предварително проучване и установява, че в местността 
Меча ровина в Нови Искър наистина е било извършено незаконно изхвърляне на 
изкопана пръст от обекта на „Софарма” АД. След запитването от страна на Комисията 
компетентните национални органи извършват редица проучвания, вземат проби, 
тестват ги и налагат на „Софарма” АД административни мерки срещу това нарушение. 
Съгласно най-новата информация, вследствие на задължителните инструкции от страна 
на компетентния  национален орган „Софарма” АД е започнала да транспортира 
изкопаната пръст от Меча ровина в разрешеното депо за инертни отпадъчни материали 
във Враждебна. Транспортирането се извършва от фирма, лицензирана съгласно 
съответното законодателство в областта на управлението на отпадъци.

Взетите от компетентния орган проби са били тествани и резултатите са показали, че 
въпросните отпадъци съдържат изкопана пръст, строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушени сгради, които не притежават опасни свойства. Според предоставената на 
Комисията информация резултатите от тестването не показват наличие на битови 
отпадъци на обекта.

Комисията счита, че нарушението ще бъде поправено в съвсем близко бъдеще. 
Междувременно обаче тя ще продължи да наблюдава ситуацията, за да гарантира, че 
нарушаването на общностното законодателство няма да продължи.”


