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София. Малина Крумова, директор „Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, в 

ефира на Радио „Фокус” за изграждането на регионални депа за отпадъци. 

 

Водещ: Добро утро. Първата тема в предаването е какво се случва с изграждането 

на регионални депа за отпадъци. Тема, която от много време не е коментирана. Тук 

може би е моментът да добавя, че според хората, за изминалата година на Нона 

Караджова като министър на околната среда. Това е нещото за което, хората й 

дават положителна оценка. Едно от няколкото неща. Нона Караджова съобщи, че 

досега освен проекта на Столична община на стойност над 25 милиона евро за 

изграждане на регионално депо за отпадъци, никоя от останалите общини не е с 

изцяло подготвен проект по тази програма. Това е информация от 12 юли тази 

година. Какво се случи оттогава? Това ще попитам сега Малина Крумова, директор 

„Кохезионна политика за околна среда” в екоминистерството. Добро утро, г-жо 

Крумова. 

Малина Крумова: Добро утро, на вас и на вашите слушатели. 

Водещ: Първият ми въпрос е дали има общини, които към момента са внесли проекти 

за регионални депа? 

Малина Крумова: Да, освен проекта на Столична община, както и вие споменахте, са 

внесени проектите на регион Ботевград за общините Ботевград, Етрополе и Правец и 

проектът на регион Перник – общините Перник, Земен, Трън, Ковачевци, Брезник и 

Радомир. Тези два проекта в момента се намират в оценка. Всеки от тях има своите 

недостатъци и пропуски, които се отстраняват в процеса на оценката и се надяваме 

скоро да приключи техният процес на оценката и да се пристъпи към сключване на 

договори. 

Водещ: Има ли краен срок, който е поставен за сключване на тази оценка? 

Малина Крумова: Крайният срок или по-точно срокът, в който протича проверката 

при нас, е два месеца, но този срок спира да тече, когато проектното предложение се 

върне на някоя от общините с цел доизясняване на определена ситуация или 

разясняване, или допълнителни документи. 

Водещ: А какъв е срокът за подаване на такива проекти и от другите общини, имат 

ли краен срок? 

Малина Крумова: Може би знаете и вие и вашите слушатели, че ние сме пристъпили 

към т.нар. подход на директно предоставяне и в този смисъл краен срок за общините 

няма. Когато се постигне съответната проектна готовност, т.е. са налични всички 

документи, които са необходими за кандидатстване, ние изпращаме покана до 

общините, за да представят своите проектни предложения при нас и да се пристъпи към 

оценка. В момента, освен трите проекта, които са както Столична община в 

Европейската комисия за оценка или двата, които са при нас за оценка, има още 20, 

които се подготвят. Ние много внимателно следим всеки един от тях. Различни са 

източниците на финансиране на тази подготовка и с различна техническа помощ се 

подготвят. Част от тях са финансирани вече, като техническа помощ по оперативната 

програма, част от тях се подготвят със средства по ИСПА, част от средства от ПУДОС 



и един, ако не се лъжа, със собствени средства. Всички тези проекти се следят, три от 

тях имат относителна готовност и предстои непосредствено да им се изпрати покана. 

Това са проектите на регион Бургас, регион Малко Търново и регион Видин. За 

останалите в процеса на подготовката, в момента в който постигнат необходимата 

проектна готовност, имат наличните документи, които не са малко на брой и не са 

лесни, ще бъдат изпратени покани, така че те да могат да подадат своите проектни 

предложения. Нашите очаквания и амбиция е до края на годината да бъдат изпратени 

тези покани, но изпитваме известни трудности с част от регионите, така че може би и в 

началото на следващата година ще трябва да представят проекти с предложения. 

Водещ: А какви са тези трудности, какви са най-големите проблеми, които общините 

срещат в изграждане на проекта за регионалните депа? 

Малина Крумова: Една от основните трудности, трябва да отбележим, че не 

произтича от самите общини или тяхното нежелание. Да, преди време имахме 

неразбиране от страна на общините за необходимостта за изграждане именно на 

регионални съоръжения, защото досега практиката, както знаете и всички ние знаем, е 

общинско сметище, за експлоатацията на което общината в по-голяма степен почти 

нищо не плаща, докато регионалните депа са едни сложни съоръжения, които отговарят 

на доста сериозни технически изисквания и това създава, първо, повече разходи за 

общините, които ги ползват и второ, за част от общините, за които регионалното депо е 

по-далече, то допълнителни разходи за транспорт. Така че имахме неразбиране от 

страна на общините за необходимостта за изграждане на именно такива съоръжения, но 

за мен по-големият проблем е неразбирането от страна на населението. 

Водещ: Защо? 

Малина Крумова: И това създава проблем и от гледна точка на намиране на 

площадки. За тези депа са необходими площадки, които са с определени изисквания, 

които са на отстояние от населени места, но същевременно не са много в гората, така да 

се каже, по няколко причини. От една страна в гората обикновено земята е такава, че не 

може да се използва за такъв тип съоръжение и трудно става смяната на 

предназначението, от друга страна, няма логика да бъде много отдалечено от населени 

места, особено от голямото населено място, тъй като това означава огромни разстояния 

в транспортиране на отпадъците, но от друга страна по-близки площадки, които се 

намират до населени места създават проблеми с местното население, което разглежда 

тези съоръжения като едно обикновени сметища или бунища. И доста често е против 

изграждането на такова съоръжения. Разбира се, среща трудности и от гледна точка на 

различни разрешителни, провеждане на оценки за въздействието на околната среда, 

смяна на предназначението на съответните площадки, собственост понякога, което 

също така е съществен проблем и необходимостта за отчуждаване на част от терените 

или целия терен. Обикновено това са най-сериозните трудности, които срещаме. 

Водещ: А можете ли съвсем накратко да ни кажете, каква е самата схема за 

изграждане на регионалните депа? Доколкото знам няколко общини трябва да се 

съюзят в проекта за изграждане на регионално депо от техния район. 

Малина Крумова: Да, вижте схемата тя не е специално за оперативната програма и тя 

не е свързана с финансирането именно, а е определена в Националната програма за 

управление на отпадъците, която определя 56 района на територията на страната. 

Европейската политика в управлението на отпадъците се базира на няколко принципа, 

единият от които е управление на отпадъците на регионален принцип. Това, разбира се, 

не е необходимо да свързано непременно с изграждане на регионално депо, но тъй като 

депото е наистина базисната инфраструктура, която е необходима за обезвреждане на 

отпадъците, която е крайна мярка. Така е преценено в България, че е необходимо да се 

създадат 56 регионални депа и на базата на тези регионални депа са сформирани 



регионите, които обхващат между една, имаме два случая, в които има една община, 

още две-три, имаме дори случаи, където регионите са доста големи и са до 13 общини. 

Това, както казах, всичко е определено от Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците, депата които се изграждат в тези региони в голямата си част 

са подпомогнати по един или друг начин или от държавния бюджет, или от ПУДООС, 

или както е в настоящия случай от оперативна програма „Околна среда”. Пак казвам, 

това не означава, че управлението на отпадъците следва да се върти единствено и само 

около изграждането на депата. Това е последната мярка, която би следвало да се 

използва при третирането и обезвреждането на отпадъците, както и записване в новата 

Рамкова директива за определяне на отпадъците, по-важно е да се предотвратява 

образуването на отпадъци, да се третира отпадъка, така че да може да се използва 

повторно, да се рециклират отпадъците, т.е. да се използват отново ресурсите, които са 

от тези отпадъци, но разбира се, винаги остава едно количество, което остава за 

депониране, то трябва да бъде екологосъобразно и безвредно. И поради тази причина, 

изграждайки тези депа, регионите поне имат тази базова инфраструктурност, която 

могат да надграждат и наистина, както вие казахте, това изисква доста сериозно 

сътрудничество между общините в регионите, което особено, там където общините са 

повече се получава доста трудно понякога. Но се надявам в скоро време да имаме едно 

разбиране от местната власт, освен на регионален принцип, управлението на 

отпадъците не може да се случи. 

 

Христина ТИШЕВА 


