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Ивелина Василева, зам.-министър на околната среда и водите:  

До края на април Брюксел ще одобри първия етап на проекта за 

столичния боклук  

 

 

Въпрос: Госпожо Василева, наистина ли Брюксел е причина за забавянето на проекта 

за столичния боклук? 

Ивелина Василева: Не, защото желанието както на Европейската комисия, така и на 

нас, е да се намери възможно най-доброто решение за управлението на отпадъците на 

софиянци. Мащабна инвестиция с размерите на проекта на Столичната община е трудна за 

реализиране задача дори за старите страни-членки, какво остава за нас. Затова не е 

изненадващо, че всички заинтересовани страни – и България, и Комисията, и Европейската 

инвестиционна банка, искат да бъдат напълно сигурни, че са преценени всички рискове, че 

са отчетени всички нововъзникващи обстоятелства и в крайна сметка е избрана най-добрата 

технология, която да не се окаже морално остаряла само след няколко години. 

Въпрос: Знаете ли на какъв етап е проектът в Брюксел и какви са спорните моменти 

в него? 

Ивелина Василева: Процесът по одобрение на такъв голям проект изисква месеци, 

понякога дори и година активна кореспонденция между Комисията, Столичната община и 

екоминистерството. В нея постоянно се дискутират технически параметри, уточняват се 

детайли, разглеждат се различни варианти в търсене на най-подходящите решения. Ето 

защо е напълно нормално да има промени в графика за строителство, в инвестиционните 

разходи и в други аспекти на този комплексен проект. Това дори е полезно, защото дава 

възможност за прилагане на съоръжения, последна дума на техниката, а както знаем, те се 

усъвършенстват непрекъснато и сме длъжни да ги използваме. Нещо повече - основен 

принцип при европроектирането е онова, което правим, да бъде с най-модерната 

технология, така че да е полезно възможно най-дълго време.  

В тази връзка, на проведената миналия петък среща в Брюксел бяха уточнени и 

сроковете на проекта. Първата му фаза ще бъде одобрена до април, а втората - до октомври. 

Въпрос: Как ще се отрази този проект върху данъците, които ще плащаме? 

Ивелина Василева: Простите сметки показват, че без еврофинансирането, което е 

поне 256 млн. лева, всеки един софиянец под една или друга форма трябваше да извади по 

200 лв. от джоба си. Европейският съюз обаче не само ни спестява тези 200 лева, но и ни 

дава възможност да печелим от боклуците, като ги използваме за гориво в Топлофикация. 

Разбира се, за да може това да стане, ще са необходими значими инвестиции, с които към 

момента не разполагаме. Има голяма вероятност така нужната инсталация за изгаряне на 

отпадъците да бъде финансирана от структурните фондове на ЕС. Сериозна подкрепа за 

това получаваме при преговорите, които водим в момента с нашите европейските 

партньори, което ще ни донесе и допълнителни ползи. 

Всички тези дискусионни въпроси по проекта дават реален шанс на България и 

Столичната община да получат повече средства както за изграждането на голямата система 
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за отпадъците, така и за належащото модернизиране на „Топлофикация АД”. Това ще 

доведе и до по-ниска себестойност на парното и топлата вода, която ползваме. Всичко това 

ще бъде в допълнение към неоспоримите екологични ефекти, които ще произтекат, след 

като успеем да затворим цикъла от генерирането на боклука до повторната му употреба като 

алтернативен източник на енергия.  
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