
CM\876844BG.doc PE445.783v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.09.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1923/2009, внесена от Панайот Панайотов, с българско 
гражданство, от името на „Инициативен комитет на жителите на селата 
Казашко и Тополи“ относно замърсяването от инсталация за изгаряне на 
отпадъци, намираща се в непосредствена близост до застроени зони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията пише във връзка със силното замърсяване, причинено от 
инсталация за изгаряне на отпадъци, намираща се в непосредствена близост до селата 
Тополи (650 метра) и Казашко (900 м) в област Варна, както и свързаните с това 
рискове за здравето на местното население.  Вносителят на петицията изтъква, че 
експлоатацията на инсталацията за изгаряне е свързана със сериозни нарушения на 
приложимото европейско законодателство и, тъй като неговите жалби до отговарящите 
за това български органи не са довели до никакъв резултат, той призовава Европейския 
парламент да се намеси и, по възможност, да предприеме посещение за установяване на 
факти, за да получи сведения от първа ръка за това неприемливо положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 Март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 юли 2010 г.

Всички инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на твърди и течни отпадъци 
трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на 
отпадъците1, с изключение на тези, занимаващи се само с изгарянето на отпадъците, 

                                               
1 ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91
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изброени в член 2, параграф 2 от директивата. Тя определя условията за 
функциониране, стойностите на емисиите и изискванията за мониторинг, които трябва 
да изпълняват всички тези инсталации като минимум.

В допълнение, инсталациите за изгаряне на битови отпадъци (отпадъци от 
домакинствата и сходни търговски, промишлени и институционални отпадъци) с 
капацитет, надвишаващ 3 тона на час, както и инсталациите за изгаряне на опасни 
отпадъци с капацитет, надвишаващ 10 тона на ден, също попадат в приложното поле на 
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(наричана по-долу Директива КПКЗ)1.

Директивата за КПКЗ изисква всички инсталации, попадащи в приложното ѝ поле, да 
работят съгласно разрешения, включващи норми за допустими емисии въз основа на 
най-добрите налични техники, които имат за цел да предотвратяват, а когато това не е 
възможно, да намаляват емисиите и въздействието върху околната среда като цяло. 
Следователно предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водата и 
почвата следва да бъдат предмет на екологичните разрешителни, издавани в 
съответствие с Директивата за КПКЗ.

Комисията е приела редица референтни документи относно най-добрите налични 
техники (BREFs), обхващащи дейностите, които попадат в приложното поле на 
Директивата КПКЗ, които трябва да бъдат взети предвид от компетентните органи, 
когато се определят стойностите на допустими емисии, еквивалентни параметри или 
технически мерки, основаващи се на най-добрите налични техники за такива 
инсталации. Референтен документ относно най-добрите налични техники за изгаряне 
на отпадъци беше приет през м. август 2006 г.

В зависимост от естеството на третираните материали във въпросната инсталация, 
случаят може да попада в обхвата на други правни актове на ЕС, като напр. Директива 
2006/12/EО относно отпадъците2 (която предстои да бъде заменена от Директива 
2008/98/ЕО) и Регламент 1774/2002 за страничните животински продукти3 (който 
предстои да бъде заменен от Регламент 1069/2009).

Заключения

Комисията ще изиска информация от българските органи относно съществуването на 
инсталацията, след което ще установи дали тя попада в приложното поле на 
Директивата КПКЗ и/или на Директивата относно изгарянето на отпадъци, както и на 
други законодателни актове на ЕС в тази област.

4. Допълнителен отговор на Комисията получен на 6 септември 2011 г.

Комисията се свърза с българските органи, с цел да получи информация дали 

                                               
1 OВ L 24, 29.7.2008 г., стр. 8.
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21
3  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1
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изискванията на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (Директивата КПКЗ)1 са били правилно приложени в конкретния случай.

Според получените от българските органи сведения, инсталацията попада в 
приложното поле на точка 6.5 от Приложение І на Директивата КПКЗ (Инсталации за 
обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с 
капацитет над 10 тона дневно) и действа съгласно разрешително по КПКЗ, издадено 
през 2008 г .  В разрешителното се установяват съответните мерки, за да бъдат 
изпълнени изискванията на Директивата КПКЗ. 

Българските органи също така потвърдиха, че в разрешителното са включени 
съответните изисквания, по-конкретно във връзка с излъчването на миризми, и че през 
последните години са били направени редица инвестиции с цел ограничаване на 
отделянето на миризми от инсталацията.

Освен това, българските органи потвърдиха, че през миналите години са били 
проведени няколко проверки, при които не са били установени нарушения на условията 
на разрешителното.

Въз основа на изложената по-горе информация, Комисията не може да установи 
нарушение на законодателството на ЕС.
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