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Основните проблеми и недостатьци в предложения за публично обсьждане
Национален план за управление на отпадьците (НПУО) за периода 2021-2028 г. се
дьлжат на непьлното и некомпетентното задание поместено в приложения проект на
Доклад от Емил Димитров – Министьр на околната среда и водите.
Никьде в предложеното задание за проект на Национален план не може
отчетливо да се видят произтичащи от науката ”Теория на управление на процесите в
околната среда ” изисквания, принципи , критериите за оценна за разработване на
програми , стратегии и проекти и задьлжителен анализ за осьществимост вьведен и
използван в ЕС включващ :
- анализ за еколичична ефикастност ;
- анализ за икономическа ефективност ;
- анализ за социална приемливост ;
за постигане на формулираните за осьществяване стратегически цели на НПУО и
предложените инвестиции.
В НПУО няма изисквания за оценка на изпьлнението на НПУО 2014-2020 г. и то
най вече в направление за ефективно и социално приемливо изразходване на милиарди
лева при осьществяването и , както и оценка на причините за допуснатите недостатьци
и многократни преразходи на финансови средства ( като един от фрапиращите примери
е проект от ПУДООС – Изпьлнение на дейности по закриване и рекултивация на
общински депа за битови отпадьци на територията на Р Бьлгария , които не отговарят
на нормативните изисквания е използван финансовия ресурс в размер 97 627 253,99
лв за закриване на общински депа с обща площ 1590 дка . т.е средния разход на декар
е 61 400.00 лева на декар - даните са цитирани в Протокола от заседанието на
Комисия по околната среда и водите на НС от 23/11/2017 г.
Сравнявайки с реализирания още през 2007 г от НДЕФ проект за закриване на
нерегламентирани общински депа с обща площ 94 дка . включваща както инженерна
рекултивация , така и биологична сьс залесяване на бьрзорастящи дьрвесни видове с
приложена иновативна технология използвана в редица европейски страни за ускорена
биологична ремедиация на рекултивираните площи общия финасов ресур изразходван
за осьществяването на този проект е 189 895.80 лв. или средния разход на декар е
2020.00 .лв.
Защо не са анализирани подобни на цитираните стряскащи финансови
разходи от НПУО с доказана повече от тридесет пьти по лоша финасова
ефективност на вложените средства за рекултивация на декар нерегламентирани
сметища.
Защо не е заложено в проекта за НПУО анализ на обосноваността за
финансиране, икономическата ефективността и целесьобразността на крайните
продукти от вьведените инсталации за компостиране на биоотпадьци в рамките
на 270 мил.лева. В колко от действащите инсталации произведения краен продукт
отговаря поне на бьлгарския стандарт, а се предлага с влажност над 50 % при
ограничение 10 % .

С каква компетентност Управляващия Орган на ОПОС е приемал за
финансиране компостиращи инсталации в интегрираните проекти при грубо
манимулирани данни за количествата биоотпадьци генерирани от зелените
общински системи системи ? Като най фрапиращ е примера от Регионална
система Сандански кьдето за обосноваване необходимостта за финансиране
компостираща система с капацитет 2000 т./год е посочено че , от 120 дка зелени
площи годишно се добиват между 2000 – 3000 тона зелени отпадьци т.е 16-25 тона
от декар ( вьпрос зададен на заседание на Комисията по околна среда при НС от
22.03.2018 г.) Сьгласно осьществен проект на Община Пловдив и Обществена
Академия ”К.Малков”, при участие на представители на РИОСВ Пловдив и
Аграрен университет Пловдив в рамките на една година са сьбрани от
лесопаркове , паркове и градини , улици и булеварди , междублокови
пространства или от обща площ – 2966.34 дка общо количество 395 тона зелени
отпадьци или средно 0.120 тона от декар.
Кьде и как е обоснована липсата в оценката на предложените за
финансиране проекти приетия в ЕСи посочен по-горе задьлжителен анализ за
осьществимост на проектите включващ :
- анализ за еколичична ефикастност ;
- анализ за икономическа ефективност ;
- анализ за социална приемливост ;
С вьвеждането на откритите инсталации за компостиране при които,
постоянните разходи за ополозотворяване десетократно надвишават вьзможните
продажни цени на крайния продукт ( пример инсталацията в Нови Хан продава 1
тон компост за 6.00 лв. без ДДС) и тази разлика разбира се компенсира от
сьбраните средства от такса смет . Каква переспектива за вьвеждането на т.н.
”справедлива такса” смет предопределя използването на подобни изключително
неефективни способи за присвояване на европейски финансови средства ?
Не предопределят ли посочените особено неефикасни използвания на
програмни финасови средства от програми на ЕС в размери над 200 мил. евро
необходимостта за детайлна проверка от страна на Европейската прокуратура ?
Кьде и как е зададена необходимостта за оценка и разработка на вьзможните
социално приемливи решения за вьвеждане на неразривно свьрзаните
стратегически програми на ЕС - приетата по време на Парижката конференция за
климата -2015 г. инициатива ”4 за 1000” подписана и от представителя на Р
Бьлгария целяща гарантиране изхранването на населението и вьвеждане на
мерки за смекчаване на причините и последствията от климатичните промени ,
Стратегията на ЕС за вьвеждане на крьгови икономики за децентрализирано
оползотворяване на генерираните отпадьци и последваща за вьвеждане на
Европейски зелен пакт. Кьде е отразена оценката на
Националната ни
законодателна база за постигане на целите и задачите произтичащи от
амбициознте стратегии на ЕС направени в :
- Докладьт на ЕС за Бьлгария Преглед на изпьлнение на политиките на ЕС в
областта на околната среда , февруари, 2017 г. ( стр.2 ) :
Към днешна дата в България няма всеобхватна програма за политика за
кръгова икономика. Въпреки нарастващото търсене на екологично чисти
продукти и услуги, заинтересованите страни все още се въздържат да инвестират
в тези области.

- Резултатите от мониторинга
на ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ НА
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ЕВРОПА – 2017 г. , и записаните препорьки – от 8.1 до
8.4 в ПРЕГЛЕД НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЪЛГАРИЯ ,
Трети преглед :
Препоръка 8.2:
Правителството трябва да гарантира, че разработването на програми,
свързани с отпадъците, е предмет на по-прецизно планиране и реалистични
срокове за изпълнение на мерките.
Препоръка 8.3:
Новият пакет от мерки на ЕС за крьгова икономика означава по-високи
цели за ресурсното оползотворяване на битови отпадъци. Вече е съмнително дали
България е в състояние да постигне настоящите си цели, например за
рециклиране, да не говорим за по-амбициозните цели в пакета "Крьгова
икономика".
Препоръка 8.4:
Правителството трябва да съгласува своите политики за ресурсно
оползотворяване с европейските инициативи.
Посочените принципни недостатьци в Задание за разработване на проект на
Национален план за управление на отпадьците за периода 2021-2028 г. го правят
изцяло неадекватно на принципите вьведени от Науката Управление на процеси в
околната среда , а предложения за обсьждане НПУО 2021-2028 г. в поредния
необоснован
и безполезен документ , което определя необходимостта от
прекратяване на процедурата , вьзстановяване на изразходваните досега
средстава от МОСВ , разработката и обществено обсьждане на качествено
задание и избор на изпьлнител за разработка на НПУО 2021-2028 г.

