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СТАНОВИЩЕ
на

Екологично сдружение “За Земята”, 
Адрес за кореспонденция: пк. 975, София 1000, тел. 943 11 23, електронна поща: 

hlebarov@bankwatch.org

подкрепено от Коалиция „За да остане природа в България“

относно

обхвата, съдържанието и формата на Доклада по ОВОС за проект  
„Управление на битовите отпадъци на СО” 

за финансиране от фондовете на ЕС 

Във връзка със започналата процедура по Оценка за въздействие върху околната среда 
(ОВОС) на проекта „Управление на битовите отпадъци на СО” за финансиране от фондовете на ЕС, 
както и в отговор на ваше писмо с номер (3200-3005(1)/27.06.2008) получено и заведено в ЕС За 
Земята под номер 12/03.07.2008 г. представяме на вашето внимание следните коментари.

Прави впечатление, че в заданието на инвеститора не са отчетени по никакъв начин 
коментарите и предложенията на неправителствените организации. Тоест самото задание не е 
променено в следствие на консултациите по проекта, тъй като явно проектът не е променен. От него 
е видно, че ОВОС отново ще бъде използван да оправдае направен вече избор, а не да намери най-
доброто решение. В заданието се посочва, че инвестиционното намерение е вследствие на 
предварителни пред-проектни проучвания „разработвани“ от Консорциум Фихнер. Тези проучвания 
още не бяха готови и публични, но в същото време системата от съоръжения е била одобрена от 
доста странния Управителен комитет по проекта „Дългосрочно управление на битовите отпадъци“ 
на територията на Столична община вероятно през Март 2008 (за което липсва каквато и да е 
информация на страницата на общината)?! 

Още повече инвеститорът не е включил предложената алтернатива от  НПО да бъде оценена 
като равностойна на останалите, а се е ограничил единствено до предложенията на консултанта 
Фихнер. (раздел 5. Структура на доклада по ОВОС – т. 2) Това неминуемо ще доведе до забавяне на 
проекта. В същото време инвеститорът фаворизира една определена алтернатива, което отново 
доказва, че екипът по ОВОС е представен пред предрешен избор. 

По отношение на параметрите на заданието:
1. В заданието липсват ясни и точни данни за сегашното количество генерирани отпадъци на 

територията на Столична община. Посочените капацитети на инсталациите са същите, както 
преди няколко месеца и не става ясно защо се предлагат именно тези капацитети (липсва 
обосновка и отчитане резултатите от направените проучвания на състава и количеството на 
битовия отпадък в София)

2. При положение, че в момента генерираните битови отпадъци са в размер на 390 хил. тона 
(според доклад по задача 4)  изграждането на МБТ съоръжение с капацитет от 400 хил. тона е 
необосновано. Столична община явно не желае да оптимизира разделното събиране и 



рециклиране в София, с което директно ще наруши европейското (Рамкова директива на ЕО 
за отпадъците – 18 Юни 2008) и българското законодателства. Рециклирането на до 20 000 
тона от 400 000, което прави 5 % по никакъв начин не съвпада както с приоритетите на 
европейската общност да се превърне в „рециклиращо общество“, нито с добрите практики, 
нито с предизвикателства на 21 век. За подобен подход говорят и прогнозите за количествата 
на БО. 3-те сценария не отчитат влиянието на рециклирането и намаляване генерирането на 
отпадъци, защото в проекта не се залагат цели за стабилизиране и/или намаляване.

3. Приложеният морфолгичен анализ е непълен – той не включва пролетния период на 2008, 
както е видно от публикуваните вече проучвания (с дата Юни 2008), защото е идентичен с 
този от анотацията на проекта от Март месец 2008 
(http://sofia.bg/pressecentre/images/Informatsia%2017.03.08.doc). 

4. Заданието не предвижда оценка на цялостния ефект от проекта (включително изгарянето на 
RDF пелетите в циментови пещи или ТЕЦ;) както бе препоръчано от НПО, а също и от 
представители на Европейската комисия на срещата в МОСВ на 1 Април 2008. Настояваме 
да се направи такава оценка, детайли за която сте получили в наши предишни писма.

Тъй като предложеното задание отразява същите недостатъци, както и на самото инвестиционно 
намерение то ние смятаме, че нашите предишни коментари изпратени до вас са напълно валидни и 
настояваме да бъдат взети предвид не само от експертите по ОВОС, но и от инвеститора. 

Писма на ЕС За Земята:
Изх. номер 111/19.03.2008 г.;  
Изх. номер 116/21 април 2008 г.; 
Изх. номер 117/16 май 2008  към документ номер 116/21 април 2008; 

Още веднъж подчертаваме, че инвеститорът в лицето на Столична община не е отчел по никакъв 
начин коментарите ни, като и не е включил сред алтернативите предложената от НПО такава. 
Предложил е предварително избрана технология и очаква ОВОС да я препотвърди. Проектът не 
отговаря и на новите изисквания заложени в Рамковата директива за отпадъците гласувана на 18 
Юни 2008 г.. Не отчитането на горните елементи неминуемо ще забави процеса и рискува дори да 
го блокира. 

София С уважение: 

17.07.2008 г.
Ивайло Хлебаров
ЕС „За Земята“

Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциацията на парковете в България, 
Българската  асоциация  за  алтернативен  туризъм,  Българското  дружество  за  защита  на  птиците, 
Българското  дружество  по  фитоценология  –  2001,  Българската  фондация  “Биоразнообразие”, 
Информационния  и  учебен  център  по  екология,  НД  “Екогласност”,  Сдружение  “Агролинк”, 
Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, 
СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. 
Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, 
сдружение  “Еко  Рила”  –  Самоков  и  WWF  Дунавско–Карпатска  програма  България.  Сега  в  нея 
членуват близо 30 организации.


