
 

 

В отговор на публикуваната във в-к „24 часа” от 09.09.2010г. 

статия „ Природен парк „Странджа” вини в безхаберие местната 

власт”, както и на публикуваните в официалния сайт на Природен парк 

„Странджа”  становище и декларация  на ДПП „Странджа”  по повод на 

т.нар. „рекултивация на участък „Бръдце”  - „Бургаски медни мини”, 

приемаме да внесем яснота за позицията и действията на община 

Малко Търново. 

В началото на месец август в общинската администрация 

постъпиха устни сигнали на жители на община Малко Търново, че през 

територията на общината преминават камиони, от които се разнася 

непоносима миризма. Според хората те пренасят фекалии, които се 

изсипват на   терена на бившия рудник „Бръдце”, собственост на 

„Бургаски медни мини”. Жителите изразиха притеснения от пълната 

незаинтересованост от страна на ДПП „Странджа” по отношение на 

подадените от тях устни сигнали, както и опасенията си от 

разпространението на опасни зарази. 

 Независимо, че съгласно Закона за управление на отпадъците, 

кметът на общината единствено  организира управлението и отговаря 

за дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия и че 

теренът се намира на територията на Природен парк „Странджа”, а 

контролът по недопускане на внасяне на отпадъци под каквато и да е 

форма  на територията на парка е от  компетентността на г-н Златаров 

–директор на ДПП Странджа, кметът на общината предприе незабавно 

мерки. Нарочна комисия извърши проверка на място и установи 

основателността и достоверността на подадените сигнали, за което 

състави констативен протокол. Защитавайки правата и интересите на 

жителите на община Малко Търново, зам.кметът на общината спешно 

проведе разговори с директора на ДПП Странджа, с началника на 

РИОСВ-Бургас, с директора на „Бургаски медни мини”.  В търсене на 

информация за съдържанието на отпадъците, за възложителя и 

изпълнителя  на тази дейност, кметът на общината издаде заповед, с 

която спря изпълнението и достъпа до обекта до изясняване на случая 

и представяне на официална документация, регламентираща тази 



дейност. В резултат на тези мерки  на 11.08.2010г.  в залата на 

общинска администрация Малко Търново в присъствието на 

представители на РИОСВ гр. Бургас, „Бургаски медни мини” – 

възложител на обекта и управителя на фирмата – изпълнител 

„Благиев инженеринг”, се състоя среща за изясняване на ситуацията, 

като последния представи на общинските власти копие от протокол  № 

79 от 24.06.2009г. на междуведомствен експертен съвет към МИЕ, 

касаещ утвърден проект за рекултивация на терена и настоя за отмяна 

на забранителната заповед. По искане на общината в същия ден бе 

извършена съвместна проверка с РИОСВ гр. Бургас, в резултат на 

която с констативен протокол установи, че се превозват утайки от 

ГПСОВ-Бургас до участък „Бръдце” по проект за „Техническа и 

биологична рекултивация на рудник „Малко Търново” – терени и 

отвали”. Проектът е съгласуван с протокол №79 от 24.06.2009г. от 

МЕС назначен със заповед №РД 16-726/23.11.2005г. на Министерство 

на икономиката и енергетиката. Структурата на утайката показва, че 

доставените утайки са третирани /стабилизирани и обезвредени/. В 

констативния протокол бяха направи предписания, касаещи  

задължителното покритие на камионите, превозващи утайките. С 

нарочно писмо зам. кметът на общината информира  областния 

управител г-н Гребенаров за създалата се ситуация и опасенията на 

жителите, относно състава на тези утайки, за липсата на каквато и да 

е било информация в община Малко Търново за извършвани дейности 

по рекултивация на терена, както и за  предприетите до този момент 

мерки от общината. По настояване на община Малко Търново, РИОСВ 

гр. Бургас извърши втора проверка на влаганите утайки на терена на 

25.08.2010г. , от които Регионалната лаборатория и РИОКОЗ  взеха 

проби за анализ, резултатите от които все още очакваме. Въпреки 

всичко и до този момент в община Малко Търново нито възложителят 

на проекта „Бургаски медни мини”, нито изпълнителят „Благиев 

инженеринг” не са предоставили цялата документация, 

регламентираща законното изпълнение на проекта за рекултивация на 

участъка „Бръдце”, включително и наличието на необходимото 

съгласуване и разрешение от МИЕ. 



 Искрено недоумение обаче будят непоследователните и 

некоординирани действия на г-н Златаров в качеството му на директор 

на ДПП „Странджа”. Сигнализиран от жители на общината за 

случващото се на територията на Странджа парк, преди сигналите да 

постъпят и в община Малко Търново, първоначалното мнение на 

същия  било, че няма място за притеснения, тъй като според него това 

били животински отпадъци. Потърсен впоследствие от зам. кмета на 

общината за изясняване на ситуацията,  г-н Златаров в телефонен 

разговор заявява, че знае за ситуацията, за която бил  уведомен устно  

от г-н Стоян Караджов - директор на ДГС Малко Търново,  че бил 

ходил лично на мястото и че според него се касае за животински 

отпадъци, като отново потвърждава  първоначалното си мнение, че 

няма място за притеснение. На въпрос дали е сигурен в това, което 

твърди г-н Златаров отговаря, че е в отпуска. Тези факти бяха 

потвърдени от самия него при директното му включване по телефона 

във водено от г-н Байрактаров предаване „От упор” по  телевизия 

СКАТ, излъчено на 05.09.2010г.  Нещо повече, в същото предаване е 

излъчено интервю с г-жа Димиева – ст. експерт по връзки с 

обществеността и образователни програми към ДПП „Странджа”, в 

което, като гражданин на общината,  г-жа Димиева заявява, че 

неофициалната позиция на парка, е че  директорът на парка е 

запознат с проблема за депонирането на фекалии, но и е забранено 

да коментира случая. 

 Внезапно г-н Златаров преосмисля позицията си и решава с 

ударни медийни изяви, стартирали от 25.08.2010г., да компенсира 

пълното си бездействие като директор на парка и неизпълнението на 

вменените му от закона задължения по опазване и контрол на 

защитената територия. 

Но кога? 

Едва след като община Малко Търново е предприела мерки, 

спирайки депонирането на отпадъците и сигнализирайки 

компетентните органи,  като е предизвикала нарочни проверки от 

РИОСВ гр. Бургас и РИОКОЗ и след като е изискала от  установените 

вече извършители на дейността да предоставят на общината 

официална документация, регламентираща  законосъобразността на 



проекта, предвид че теренът е в непосредствена близост до 

вододайната зона на града, и едва след като жителите на общината 

инициираха подписка против депонирането на отпадъците. 

  Според директора Златаров от дирекцията на парка не било 

искано становище за проекта, дирекцията на парка не била 

уведомявана от държавните органи за предприети мерки за 

рекултивации, за липса на официална информация за наличието и 

изпълнението на такъв проект и че бил в пълно неведение за 

случващото се на територията на парка. Нещо повече, г-н Златаров се 

обидил на местната власт, че не го уведомила и поканила да участва 

при проверките на терена, извършени от РИОСВ по настояване на 

община Малко Търново. Опитвайки се да избяга от отговорността си 

като директор на ДПП „Странджа” , г-н Златаров заявява в декларация, 

публикувана в официалния сайт на ДПП „Странджа” , че „дирекцията е 

компетентна по въпросите за биологичното разнообразие, това е 

основната й функция, а не по въпросите за здравето на хората”, 

забравяйки, че в началната страница на същия този сайт  сам е 

посочил , че дирекцията е орган, който „провежда държавната 

политика за управление на защитената територия, с цел 

дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на 

устойчиво социално-икономическо развитие на района”. 

 Г-н Златаров, при неадекватното  осъществяване на вменената 
Ви от закона дейност по провеждане на държавната политика за 
опазване на поверената Ви защитена територия и съгласно 
Правилника за устройството, функциите и дейността на Дирекциите на 
Природните паркове, Раздел втори ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ чл.4 ал.2 
„Дирекциите извършват контрол върху горскостопанските дейности, 
страничните ползвания, строителството и охраната на територията на 
парковете във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно 
разнообразие”,  жалко и смешно е признанието Ви, че чакате да 
бъдете „поканен”  на проверки, които би следвало да инициирате Вие. 
Жалко и смешно е, че с интервюта по вестници и радиа, становища и 
декларации, се опитвате да компенсирате некомпетентността си и да 
успокоите гузната си съвест, че удобно мълчахте, докато нещата 
станаха неудържими. Жалко и смешно е, че сте забранявали на 
служителите си от парка да коментират създалата се ситуация. Жалко 
и смешно е, че се опитвате да си припишете несъществуващи заслуги 



от действия, наречени от  народа  „след дъжд – качулка”. Жалко и 
смешно е старанието Ви да омаловажите всички адекватни, 
навременни  и резултатни действия, които е предприела община 
Малко Търново за изясняването и решаването на този изключителен 
проблем – депониране на отпадъци на територията на Природен парк 
„Странджа”. 

Г-н Златаров в други ситуации как „навременно” сезирате 
компетентните органи за замърсени с отпадъци терени на територията 
на Природен парк „Странджа”, създадени от битови и строителни 
отпадъци,  а в случая заехте позиция на изчакване? 

Може би единствената Ви достойна за уважение реакция след 
този скандален случай  би била Вашата незабана оставка като 
директор на Природен парк „Странджа”, за което дълбоко се 
съмняваме, че ще намерите себеуважение да направите ! 
 Предвид депонирането на утайките от ГПСОВ-Бургас в участък 
„Бръдце” , находящ се на територията на Природен парк „Странджа”, 
по проект за рекултивация на терена и непосредствената близост на 
участъка до вододайната зона на град Малко Търново и създалото се 
обществено безпокойство, относно вероятността от замърсяване на 
питейната вода на града, община Малко Търново очаква протокол от 
извършен анализ на използваните утайки  от Регионалната 
лаборатория и протоколи от изпитване на водата.  
Същите ще бъдат публично оповестени. 


