
До : Г-жа Долорес Арсенова
Министър на околната среда и водите

С Т А Н О В И Щ Е 
от

Екологично сдружение “За Земята” и Информационен и учебен център по екология
относно процедурата по ОВОС на проект Национален център за опасни отпадъци – гр. Раднево

Във връзка с предстоящото публикуване на доклада по ОВОС (Оценка на въздействието върху околната 
среда) препоръчваме да бъдат предприети следните мерки от инвеститора – Министерство на околната 
среда и водите. 
1.  Препоръчваме пълният ОВОС, включително Идейният проект,  както и други свързани с проекта 

проучвания и анализи да бъдат преведени на националния ни език - Български
2.  Бихме искали докладът по ОВОС да бъде наличен във всички засегнати села не само в общините на 

Раднево  и  Нова  Загора,  както  и  по  местата  които  ще  бъдат  засегнати  от  транспортирането  на 
опасните  отпадъци  (особено  близо  до  важни  източници  на  питейна  вода  и  защитени  природни 
територии) 

3.  Бихме искали докладът по ОВОС да бъде наличен на удобно място (общината,  информационен 
център и т.н., където хората ще имат възможност свободно да разполагат с него и да го преглеждат)

4.  Би трябвало Докладът по ОВОС да бъде наличен и в електронен вид (дискета,  компакт диск) за 
лесно и безплатно копиране.

5. Процедурата по обществените обсъждания би трябвало да се рекламира, както по националните така 
и по местните медии. Съобщенията в пресата сами по себе си не гарантират осведоменост.

6.  Подробно разглеждане на алтернативи би трябвало да се включи в доклада по ОВОС
7.  Бихме искали подготвителни срещи с местните инициативни комитети да бъдат проведени преди 

същинските обществени обсъждания с цел избиране на удобни и за местните хора дати
8.  Бихме искали представители на инвеститора, финансиращите институции и Европейската делегация 

да присъстват на обществените обсъждания
9.  Бихме искали да се осигури аудио записване на обществените обсъждания и те да бъдат обществено 

достъпни след обсъжданията.
10.  Подробни отговори на коментарите  и забележките от обществените  обсъждания,  както и на 

писмените становища би трябвало да бъдат дадени в 30 дневен срок от датата на получаване. Ако на 
инвеститора е необходим по-дълъг период за отговор то групата или човека направили коментарите 
би трябвало да бъде уведомен за точната дата до която ще бъде даден отговор на коментарите.

11. Тъй като отпадъците ще се транспортират до Центъра от различни части на страната смятаме, че 
трябва да се направи оценка на риска и въздействието върху околната среда от транспортирането на 
опасни отпадъци по националната пътна мрежа

Надяваме  се  че  нашите  коментари  ще  бъдат  взети  предвид  и  благодарим  за  вашето  разбиране  и 
съдействие.

08.07.2004                                                              С уважение,
София Ивайло Хлебаров

/ЕС “За Земята”/

Петко Ковачев
/ИУЦЕ/


