
 
 

 

„За изграждане на регионалните системи по Оперативна 

програма „Околна среда” са предвидени над 560 млн. лв. за 23 

региона” 

 

 

Министър Нона Караджова в рубриката „Решения за по-добър живот” по 

„Хоризонт”, 18 януари 2011 г. 

 

 

Водещ: Както знаете, всеки вторник след 13.00 часа говорим за проектите в 

сектора на околната среда, които се финансират по Оперативна програма „Околна 

среда”. Днес ще научите дали общините преодоляха проблемите при изграждането на 

регионалните депа за отпадъци с европейски средства. Министърът на околната среда и 

водите Нона Караджова е в студиото. Добър ден. 

Нона Караджова: Добър ден. 

Водещ: Преди да отговорите на въпросите, нека да чуем един пример от община 

Видин. Всички 11 общини във Видинска област участват в сдружението, което подготви 

проект за изграждане на регионалното депо за отпадъци по европейските стандарти. 

Около 9 млн. евро е стойността на проекта, който е одобрен. Освен европейските 

средства, общините също ще отделят финансов ресурс. Нашата репортерка разговаря с 

кмета на Видин Румен Видов. 

 

Румен Видов: Не сме имали никакви проблеми при създаване на 

сдружението. Даже напротив, сътрудничеството между кметовете на всичките 

11 общини беше много активно. Депото ще се изгради на територията на 

община Видин в непосредствена близост до сегашното депо. Проведени са 

всички изследвания от РИОСВ, имаме комплексно разрешително и е 

подходящо за изграждане на такова регионално депо. Надяваме се, че 

строителството ще започне след провеждането на тръжните процедури през 

пролетта на 2011 година и би трябвало да завърши в 2013 г. Т.е. за около 2 

години максимум. 

Репортер: Какъв ще е капацитетът на депото и за колко години 

предполагате, че ще може да се използва? 

Румен Видов: Първата клетка, която ще бъде изградена, тя е с най-

големия капацитет около 300 хил. тона. Това означава, че тя би могла да се 

използва за около 23-25 години. След това имаме изграждане на втора и на 

трета клетки. Капацитетът ще е достатъчен, дори и с известен резерв, защото 

все пак се очаква разрастване и на икономиката, и на социалните функции. 

Репортер: Ще има ли и сепариращи инсталации в района на депото за 

битови отпадъци, за да се намали количеството, което се изхвърля и ще 

трябва да отлежава с години? 
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Румен Видов: Сепарираща инсталация се предвижда да бъде построена. 

Предварителният разчет за първа клетка, ползването и разбира се обемът на 

следващите клетки са изчислени, че ще може с наличието на сепарираща 

инсталация да се удължат многократно сроковете, а в същото време е 

възможно, и това е целта за изграждане на сепарирараща инсталация, да се 

използват суровини отново за индустрията. 

Репортер: Колко работни места ще бъдат разкрити за изграждането на 

депото за отпадъци? 

Румен Видов: За изграждането на депото в рамките на тези две години, 

предполагам, че ще бъдат заети 50-70 човека, а след това при експлоатацията на 

депото най-вероятно ще има още около 15-20 работни места постоянни. 

 

Водещ: Още веднъж, казвам добър ден на министър Нона Караджова. Нека да 

започнем така – общо колко европейски средства са предвидени за тези депа? 

Нона Караджова: За изграждане на регионалните системи по Оперативна програма 

„Околна среда” са предвидени над 560 млн. лв. за изграждане на съоръженията в 23 региона 

на територията на страната. Защо е важно това да се случи? Първо, да припомня, че до 

средата на 2009 г. България трябваше да изгради своите модерни депа със съпътстващи 

инсталации за оползотворяване на отпадъците. Второ, това създава екологични проблеми. 

Всички сме свидетели на изхвърлянето в нерегламентирани сметища, в реките, край 

пътищата, рискове за замърсяване на подземните води, които са и за питейни цели. Третият 

проблем е неусвояване на средства, което означава, че ние не създаваме работни места, 

съответно това са доставки на стоки и услуги, и са дейности за развитие на регионите. 

Много е забавен процесът, независимо, че още от 2006 г. е ясно, че се отделят тези средства 

за изграждане на тези регионални съоръжения по оперативната програма. 

Водещ: Основният проблем досега при създаването на сдружения за изграждането 

на регионалните депа за отпадъци бяха споровете между общините, които трудно 

постигаха съгласие помежду си. Вие обаче още през миналата година въведохте нови 

законодателни изисквания, това стимулира ли общините да се сдружават по-лесно? 

Нона Караджова: Да, това е една от мерките. Какво направихме, за да накараме 

общините, да ги стимулираме, за да ускорят процеса на подготовка на проектите, за да 

преодолеем тези три негативни въпроса, които споменах – екологичен, усвояване на 

средства и забравих наказателната процедура, защото ако не ги изградим тези средства не 

само, че няма да усвоим пари, но ще плащаме и санкции за това, че нямаме модерни 

съоръжения – какво направихме? Първо, законодателни промени. През изминалата година в 

първата половина на годината се направиха поправки в Закона за управление на 

отпадъците, в който се въведоха няколко важни неща за стимулиране на общините. Първо, 

изискването да бъдат създадени сдружения за всички общини, които участват в 

регионалната система. Със закона се въведоха едни много добри и справедливи решения. 

Общините ги приеха, ние сме комуникирали с НСОРБ, законът урежда как общините 

взимат решения, кой участва в общото събрание, също така, че всички общини участват в 

процеса на взимане на решение, каква ще е таксата за управление на цялата регионална 

система, по какъв начин ще се възлагат обществени поръчки за строителство, как ще се 

избира оператор след това за депониране. И всички тези въпроси са с една голяма 

публичност и прозрачност. Т.е. освен всичко останало, освен че общините сами ще се 

контролират една друга, в този процес ще има и една много голяма прозрачност за 

населението в тези региони. Второто условие, което ние записахме в закона пак в посока 

стимулираме, е, че тези общини, които не направят тези сдружения, няма да имат право на 

достъп до европейски, национални и други донорски средства за изграждане на такива 

съоръжения. 

Водещ: Нека да кажем тези общини, които най-малко са работили, които имат най-

големи проблеми? 
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Нона Караджова: Нека да довърша само. И третото нещо, което направихме в посока 

да стимулираме, е, че въведохме т.нар. отчисления върху всеки тон депониран отпадък. 

Това означава, че от 2011 г. до 2014-2015 г. ако общините не се възползват от всички 

възможности да ползват и национални, и европейски средства, ще заплащат за всеки тон 

депониран отпадък определена такса, като тя е увеличаваща се във времето. Тя е минимална 

за 2011 г. и се свежда до около 20 стотинки на жител, което е минимално. Даваме толеранс 

на общините три или четири години, защото имат пълните шансове за четири години най-

късно да изградят своите съоръжения. Така че, това е другият стимулиращ елемент. И ако 

след четири години не са изградени тези съоръжения при наличие на всички пари, и в 

цялата помощ, която е оказана на общините, съответно те ще отговарят пред своите 

граждани защо таксата им е по-голяма. 

Водещ: Има ли вече подадени проекти, общините подготвиха ли си съответните 

документи, защото мисля, че все още интересът е слаб, въпреки всички тези стимули, за 

които говорите? 

Нона Караджова: Слава Богу. В резултат както на тези законови промени, така и на 

ежемесечните срещи, които правим в министерството и по места с общините, процесът се 

ускори доста. С регион Ботевград вече сключихме договор за безвъзмездна помощ. Вече 

направихме първа копка и в този регион депото и съоръженията се строят. В момента много 

напреднали, в процес на оценка, са общините от региона Видин, Бургас и от регион Перник, 

които са в процес на оценка. Поканили сме още 13 региона, които са със сравнително 

напреднала стадийна подготовка на своите проекти и очакваме поетапно през 2011 г. да се 

сключат както договорите за отпускане на безвъзмездна помощ от оперативната програма, 

така и там, където вече са провели тръжни процедури за избор на строители, да започне и 

строителството. Очакването е, че за тези 13 региона, за които споменах, както и за първите, 

които оценяваме, поетапно съоръженията да бъдат въведени в експлоатация. Т.е. това са 

депа, съоръжения за сепариране на полезните компоненти и предаването им за рециклиране, 

където проучванията показват и компостиране на биоразградимите отпадъци, та поетапно 

2012-2013 г., най-късно до 2014 година. 

Водещ: При започнала вече наказателна процедура срещу България от Европейската 

комисия за неизпълнените ангажименти за изграждане на регионалните депа, как ще 

успеете да се справите в проблема? 

Нона Караджова: Има един, единствен шанс и той е да предоставяме редовна 

информация за напредъка на строителството по всяка от системата. Надявам се силно, че 

когато Европейската комисия види, че ние спазваме един график, който сме дали и имаме 

едни последователни действия, това ще смекчи процеса и няма да стигнем до крайната 

мярка – налагане на наказание. Все пак винаги теории съществуват, тъй като не сме си 

свършили работата. 

Водещ: Нека да кажем, че в България трябва да бъдат изградени 55 такива депа. 

Нона Караджова: 54 региони има. 

Водещ: Да, 54. Колко са изградени, колко работа трябва да се свърши? 

Нона Караджова: В около 15-16 от общините имаме изградени такива регионални 

съоръжения. В около 7-8 има изградени. Но това, което също заварих през 2009 г., се оказа, 

че за тези 7-8 региона на практика са пред изчерпване на капацитета и са пред ситуация, в 

която ако не се осигурят средства през 2010 г. със Закона за държавния бюджет, там също 

ще настъпят кризисни процеси. За това, независимо от факта, знаете колко тежка беше 2010 

г., съзнавайки колко важен е този проблем, ние отделихме от държавния бюджет средства и 

за тези региони. Това са регионите Шумен, Враца, Мадан, Смолян продължаваме 

финансирането, Гоце Делчев, да не изброяваме всичките. Тази година направихме по същия 

начин одобрение и за регионалното депо в град Сандански. Т.е. ние движим успоредно 

процеса, там, където има изчерпване на капацитета на депо, уж, които са изградени и нямат 

никакви проблеми, ние подпомагаме със средства от държавния бюджет, а там, където е 

оперативната програма, с огромна методическа помощ и с това, че общините наистина 

осъзнаха и разбраха, че това е важен процес и за хората от региона и за страната.  
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Водещ: Изчерпването на капацитета е може би естествен процес, защото в Българя 

се мислеше предимно през последните години за това, да се изхвърля някъде боклукът, а не 

да се изземват материалите, които могат да се рециклират. Сега вече има ли изискване 

при подаването на проекта от общините за финансиране с европейски средства, 

задължително да се постави рециклираща инсталация? 

Нона Караджова: Да, всички проекти на общините, които се подават по Оперативна 

програма „Околна среда” имат и такива съоръжения, както, където е необходимо и 

претоварени станции. Тъй като има някои населени места, които са по-отдалечени от депото 

и за да се намалят разходите за транспорт, т.е. и таксата за населението, в самата регионална 

система, която се финансира, се предвижда и строителство на т.нар. претоварени станции, 

тъй като средствата от претоварената станция до регионалното депо се разпределят 

справедливо между всички общини, които са в регионалната система. Това е един много 

справедлив принцип. Това е една солидарност между общините, която вече, слава Богу, я 

има.  

Водещ: Оптимист ли сте дали ще успеете? 

Нона Караджова: От това, което заварих и това, което в момента сме постигнали като 

напредък, мисля, че можем да имаме оптимизъм. 

Водещ: И важното е все пак да помагате на общините, на тези, които изпитват 

затруднения, както и по подготовката на проектите, така и със самите документи. 

Нона Караджова: Да, аз ще ви кажа, имаше доста конфликти между общините в 

регион Пловдив. Бях два пъти на място и общините се споразумяха за създаване на 

регионална система Асеновград и Пловдив – Шишманци. Също така имаше много сериозни 

проблеми, което беше една от причините за изоставането, в регион Пазарджик. На практика 

пък те бяха първите, които по реда на закона сключиха споразумение. Така че общо взето, 

може би само още 3-4 региона изпитват затруднения, технически или по други въпроси, но 

не и във връзка със създаването на сдружение. 

Водещ: Благодаря ви. 


