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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1405/2007, внесена от Ивайло Асенов Кръстев, с българско 
гражданство, от името на сдружение „Защита здравето и живота на 
населението и околната среда“, относно незаконното експлоатиране на депо 
за твърди битови отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява гражданите, засегнати от действията на 
Столична община, която започна на 4 декември 2007 г.  да експлоатира незаконно 
нерегулирано депо за обработка на твърди битови отпадъци, намиращо се в 
непосредствена близост до домове на граждани. Оценка за въздействието върху 
околната среда не е извършена, въпреки че Конвенцията от Орхус задължава 
държавите, които са я подписали, да извършват задължителна оценка на въздействието 
върху околната среда за депа за отпадъци с капацитет над 25 000 т. Столична община, с 
публичната подкрепа на Министерския съвет на Република България, извършва 
дейности по силата на разрешително, което все още не е влязло в сила. Разрешителното 
за депото е издадено на 3 декември 2007 г. и подлежи на изпълнение след изтичането 
на 14-дневен срок за обжалване. Правото на свободно движение е силно ограничено и 
няколко контролни пункта са създадени в жилищния район Суходол. Вносителят 
апелира за предприемане на необходимите спешни мерки с цел да се прекрати 
гореспоменатото незаконно експлоатиране на нерегулираното депо за отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения  (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.
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Според вносителя на петицията, който представлява засегнатите граждани, на 4 
декември 2007 г. Столична община е започнала незаконно да експлоатира нерегулирано 
депо за обработка на твърди битови отпадъци, което се намира в непосредствена 
близост до домове на граждани.

Вносителят твърди, че:
– не е била извършена оценка на въздействието върху околната среда, въпреки факта, 

че Конвенцията от Орхус задължава държавите, които са я подписали, да извършват 
задължителна оценка на въздействието върху околната среда за депа за отпадъци с 
капацитет над 25 000 т;

– Столична община, с публичната подкрепа на Министерския съвет на Република 
България, е извършвала дейности по силата на разрешително, което не е влязло в 
сила. Разрешителното за депото е издадено на 3 декември 2007 г. и подлежи на 
изпълнение едва след изтичането на 14-дневен срок за обжалване. 

Вносителят апелира за предприемане на необходимите спешни мерки с цел да се 
прекрати незаконното експлоатиране на нерегулираното депо за отпадъци.

Комисията е предприела процедура срещу България относно липсата на подходяща 
система за управление и обезвреждане на отпадъци в София. На 23 октомври 2007 г. е 
изпратено официално уведомително писмо1. В това писмо Комисията заявява, че 
България не е успяла да предприеме необходимите мерки, за да гарантира отпадъците 
да бъдат оползотворени или обезвредени без да застрашават здравето на човека и без да 
се използват процеси или методи, които биха могли да навредят на околната среда, и 
по-специално без риск за водата, въздуха или почвата или за растенията или животните, 
без да причиняват вреда чрез шум или миризми и без да засягат неблагоприятно 
околността или местата от особен интерес (член 4, параграф 1 от Директива 2006/12/ЕО 
относно отпадъците2). Комисията също отбелязва, че България е нарушила своите 
задължения за създаването на интегрирана и адекватна мрежа от инсталации за 
обезвреждане, позволяваща отпадъците да бъдат обезвреждани в една от най-близките 
подходящи инсталации, чрез най-подходящите методи и технологии с оглед 
осигуряването на високо равнище на защита на околната среда и общественото здраве, 
вземайки предвид най-добрата налична технология, която не предполага прекомерни 
разходи (член 5 от същата директива).

По отношение на експлоатирането на сметището в Суходол, след скорошна мисия за 
установяване на фактите, Комисията насочи вниманието на българското правителство 
към факта, че отпадъците следва да се обработват в съответствие със законодателството 
на ЕО в областта на управлението на отпадъци. След тази мисия Комисията беше 
уведомена, че на 6 август 2008 г. Министерството на околната среда и водите, в ролята 
си на компетентния орган за прилагането на законодателството в областта на 
комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), е издало 
необходимото разрешително по КПКЗ за експлоатацията на етап II на сметището в 
Суходол (комплексно разрешително № 255-HO/2008). Според информацията, 
                                               
1 Прессъобщение:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=BG&
guiLanguage=bg
2 Официален вестник, серия L № 114, 27/04/2006 г.
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предоставена от българските органи, в рамките на процедурата за издаване на 
разрешителното са били проведени обществени консултации.

Комисията ще проучи случая с липсата на подходяща мрежа от съоръжения за 
управление на отпадъци за обработката  на битовите отпадъци, произведени в град 
София, и ще следи съгласуваността със законодателството на ЕО при изграждането и 
експлоатирането на всички съответни съоръжения за управление на отпадъци, 
включително сметището в Суходол.  
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