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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1640/2008, внесена от Георги Господинов, с българско 
гражданство, относно изграждането на депо за отпадъци в Димитровград, 
Южна България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва планираното откриване на депо за отпадъци в град 
Димитровград в Южна България. Вносителят на петицията посочва, наред с другото, че 
този проект ще има сериозни последствия за екологичното равновесие в областта, както 
и за местната инсталация за пречистване на водата, която доставя питейна вода на 
100 000 жители. Вносителят на петицията отбелязва също, че тръжната процедура за 
проекта е довела до възлагане на договора на фирма, притежавана от бащата на кмета, 
както и че проектът ще бъде финансиран със средства на ЕС. Тъй като е на мнение, че в 
случая става дума за нарушение на приложимите в тази сфера разпоредби на ЕС, 
вносителят призовава Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Депата за отпадъци са регламентирани на равнището на Общността от Директива 
1999/31/ЕО1 относно депонирането на отпадъци. Съгласно приложение I към 
Директивата относно депата за отпадъци разположението на депата трябва да се 
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съобрази със:

а) разстоянието от границата на депото до обитаемите и развлекателните зони, 
водните пътища и басейните и други земеделски и градски територии;

б) съществуването на подземни води, крайбрежни води или защитени територии в 
района;

в) геоложките и хидрогеоложките условия на района;

г) риска от наводнения, утаяване, свличане на почвата или образуване на лавини;

д) защитата на природата или наличието на културни паметници на тази територия.

Депата се разрешават, само ако предвид характеристиките на мястото съответстват на 
гореизложените условия или на съответните корективни мерки и не представляват 
сериозна опасност за околната среда.

Изборът на разположение на депото и решението да се разреши депо са отговорност на 
компетентните органи на държавите-членки, които трябва да оценят рисковете, 
свързани с откриването на нови инсталации за управление на отпадъци. Комисията не 
може да влияе на националните органи по отношение на разположението и 
характеристиките на тези инфраструктури доколкото става дума за решения, взети 
съгласно екологичното право на Общността.

Съгласно член 8 от Директивата относно депата за отпадъци компетентният орган не 
издава разрешително докато не се увери, че площадките за депа са в пълно 
съответствие с всички изисквания, предвидени в Директивата относно депата за 
отпадъци и другото приложимо законодателство.
Комисията отбелязва, че вносителят на петицията не е предоставил никакви 
доказателства, които да показват нарушение на Директивата относно депата за 
отпадъци.

В своите твърдения вносителят на петицията предполага, без да предоставя елементи 
на доказателство, наличието на неравно третиране, дължимо на конфликт на интереси,
при възлагането на обществената поръчка за услуги, което според него се регламентира
от Директива 2004/18 ЕО.1 Сведенията, предоставени в петицията, не позволяват на 
Комисията да определи дали правото на Общността се прилага в случая и дали 
действително е налице нарушение на разпоредбите относно възлагането на обществени 
поръчки.

Заключения

Като взе предвид горепосоченото, Комисията отбелязва, че няма признаци, че
изискванията, установени от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци,
са били нарушени в този случай.
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Следва да бъде отбелязано, че Комисията не е компетентна за установяването на това 
кои конкретни площадки следва да бъдат използвани за депа или за оценяването на 
каквито и да било рискове, свързани с депата. Тези дейности попадат в сферата на 
компетентност на националните органи.

По отношение на аспектите от твърденията на вносителя на петицията, свързани с 
обществените поръчки, елементите, предоставени на Комисията, не дават основание да 
се установи нарушение на Директива 2004/18/ЕО.


