
 
 

 

„Основният проблем при изграждането на системите за 

отпадъци е, че всъщност общините нямат готови проекти" 

 

 

Заместник-министър Eвдокия Манева в рубриката „Решения за по-добър живот” по 

Дарик радио, 17 септември 2010 г. 

 

 

Водещ: Днес търсим максимална актуалност в тези съвместни минути на българско 

национално Дарик радио и Министерството на околната среда и водите, затова без дълги 

анонси, веднага казвам добър ден на зам.-министъра Евдокия Манева. Здравейте, добре 
дошла.  

Евдокия Манева: Здравейте.  

Водещ: Тежък ден, г-жо Манева, имахте вчера и мисля, последните дни, особено след 

решението на Министерски съвет. Припомням за слушателите на Дарик радио, че 
Министерски съвет прие решение за депонирането на 30 000 тона балирани отпадъци на 
Столична община на сметището в Цалапица. Отпадък трябва да приемат и депата в 
общините Ловеч, Карлово и Севлиево, Общинският съвет в Пловдив обаче вчера отмени 

решението си да приеме боклука на София. Какво правим?  

Евдокия Манева: За съжаление, аз трябва да кажа, че поведението както на кмета, 

така и на част от общинските съветници от Пловдив, е много странно, тъй като... 

Водещ: Безотговорно, бихте ли използвали тази дума? 

Евдокия Манева: Тук даже не става дума за отговорност или неотговорност, просто 

те се намесват в решаването на един проблем, който не е техен. Депото в Цалапица не е 

депо на Пловдив, то даже не е на територията на Пловдив.  

Водещ: Но Общинският съвет на Пловдив реши, че ще затваря това депо? 

Евдокия Манева: Няма как да го затвори, защото депото в Цалапица е изградено с 

държавни средства, освен това, депото на Цалапица не е на територията на община 

Пловдив. Единственото, което може да вземе като решение община Пловдив, е да прекрати 

договора с оператора на депото, тъй като те са сключили договора с този оператор. Аз не 

виждам причини операторът да се съгласи да прекрати договора, освен ако не е обвързан с 

някакви специални интереси с ръководството на общината, иначе операторът има интерес 

да работи. Това е регионално депо, което обслужва други общини, не община Пловдив, тъй 

като община Пловдив има изграден също с преобладаващо държавни средства завод в 

Шишманци и за съжаление, в момента аз трябва да коментирам едни абсолютно 

неадекватни реакции, които не са за нормален коментар, тук може би трябва друг вид 

специалисти да се намесят, за да обяснят какво означава това поведение. 

Водещ: За психолози ли говорите? 

Евдокия Манева: Да, защото наистина откъдето и да погледнете проблема, са 

изключително странни реакциите на община Пловдив. Те са длъжни да създадат условия 

за...  
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Водещ: Има решение на държавата, на Министерски съвет и общината е длъжна да 

изпълнява?  

Евдокия Манева: По отношение на държавата този проблем наистина е 

изключително важен. Наложи се да решаваме по този начин проблема, защото нямаше 

разум в действията на кметовете, към които се обърнахме за помощ. Държавата е изправена 

пред вероятността да плаща огромни санкции. 

Водещ: Колко огромни, кажете? 

Евдокия Манева: Този проблем многократно сме го коментирали. Санкцията не се 

определя като размер еднократно за нарушението, а тя се определя като сума за всеки ден, в 

който продължава нарушението и сумите са много големи, от порядъка на 50 000 евро на 

ден от това, което сме проучвали като наложени вече санкции на някои страни, което 

означава, че заради съпротивата на определени кметове да предоставят част от територията 

на депата, изградени с държавни средства, т.е. с парите на всички нас, парите са били 

дадени на определена община с приоритет да се реши един проблем, който е чисто 

общински проблем, но държавата е помогнала да се реши този проблем, сега, когато 

държавата има проблем и ние всички сме заплашени да плащаме огромни санкции – вместо 

да си решим проблема със съоръжения, които ги имаме налице, общината взима такова 

решение. Но, слава Богу, ние нямаме такива странни реакции от другите общини. 

Водещ: Да, кажете каква е ситуацията в общините Ловеч, Карлово и Севлиево? 

Евдокия Манева: Нито един от кметовете не е потвърдил за готовност да приеме 

софийските отпадъци, но в тази извънредна процедура, която прилагаме в момента, това не 

се и изисква. Това е решение на правителството и отново подчертавам, за съоръжения, 

които дефакто са държавни. Независимо, че са дадени в разпореждане на общините, тези 

съоръжения са изградени с държавни средства. Доколкото си спомням например за 

Карлово, само 0,16% от общия разход за депото са били някакви разходи на общината. Така 

че аз се надявам, че ние ще срещнем подкрепата на тези общини, още повече, това 

депониране не е безвъзмездно. 

Водещ: Текат подписки в градовете срещу депонирането на боклука? 

Евдокия Манева: Знаете ли, по всякакъв повод могат да се инициират… 

Водещ: Колко ще спечелят, прекъснах във важен момент? 

Евдокия Манева: Около 25 лева, вече конкретни са сумите, на тон ще бъдат парите, 

които всяка община ще получи, т.е. това не е безвъзмездно, общините ще спечелят 

определен ресурс. А по отношение на подписките съм установила, че в много от случаите 

хората просто се подписват, без да знаят за какво става дума. Не виждам с какво основание 

един гражданин ще се подпише под една подписка, в която пише: „Не, аз не искам тук да 

има допълнително отпадъци от София, нека да плаща държавата голямата санкция, всички 

ние ще плащаме и аз всъщност се съгласявам да плащам тези санкции, но тук няма да 

дойдат отпадъците”. Просто преди човек да подкрепя някакви внушения, направени от 

определен кръг хора, трябва да се замисли какво подкрепя. 

Водещ: Смятате ли, че въпросът със софийския боклук основно се политизира, г-жо 

Манева, защото това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова? 

Евдокия Манева: Разбира се, че е точно така. Тук няма нито зрънце професионализъм 

при решаване на този проблем от позицията на общините, нито има някакво нормално 

управленско мислене. Тук просто има гола политика, съпротива на всяка цена и някакъв 

чисто търгашески подход към решаване на такива проблеми – изнудване на държавата да 

дава пари за редица неща, мерки, които общината е трябвало сама да изпълни и да реши 

проблема. Понеже очевидно или некомпетентност, или бездействие са докарали до някакви 

проблеми, сега се използва ситуацията държавата да реши на общините съвсем други 

проблеми, нищо общо с околната среда. 

Водещ: И все пак проблем има към днешна дата. Ще тръгне ли софийският боклук 
към Цалапица, към Ловеч, към Карлово и Севлиево, въпреки решенията на Общинския 
съвет, въпреки протестите, които в Пловдив казаха, че се подготвят и подписките в 
другите градове? 
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Евдокия Манева: Мисля, че няма причини да не тръгнат. Отпадъците изобщо не 

минават през община Пловдив, така че не знам какво ще означават тези протести. Отново 

казвам, че винаги ще се намерят хора, които да участват в такива акции. За Пловдив 

специално още един път искам да подчертая, че Пловдив няма отношение към този 

проблем. Цалапица не е депо на Пловдив, Пловдив си има Шишманци, да бъдат така добри 

да експлоатират Шишманци. Хората трябва да попитат кмета и тези, които в момента 

експлоатират Шишманци, парите къде са отишли, колко ефективно се използва 

съоръжението, използва ли се, не се ли използва, кога ще започне да се използва. Нека да 

зададат този въпрос на своето ръководство, а да не се присъединяват по инерция към 

абсолютно несъстоятелни позиции. 

Водещ: Значи боклукът тръгва, без да се приема за тежест решението на 

Общинския съвет?  

Евдокия Манева: Няма как и няма защо да се приемат, това е правителствено 

решение, което трябва да се изпълнява. Очакваме общината в София да сключи договори за 

графика или да се уточни със съответните общини, защото естествено, че няма 

едновременно към всички общини да тръгнат отпадъците, ще има последователност на 

извозването. 

Водещ: Кога се очаква Столична община да сключи тези договори? 

Евдокия Манева: Тя е заинтересована и колкото по-рано започне, толкова по-добре, 

защото до края на март трябва да приключи сагата с балираните отпадъци в София и те 

трябва да бъдат депонирани на безопасно място. А безопасните места са изградени в 

съответствие с изискванията на ЕС за депа за отпадъци. 

Водещ: Кажете моля ви, появиха се като основен аргумент на общините, че тези 

сметища нямат достатъчен капацитет?  

Евдокия Манева: Това не е вярно. Решението е взето на база на капацитета, който 

имат съответните депа, и може да се депонира максимум в рамките на 10% от този 

капацитет, така че общините да не бъдат ощетени. И с това сме се съобразили, тоновете са 

съобразени с мащаба на клетките, които се експлоатират в момента. И за четирите общини 

тоновете, които предлагаме да бъдат депонирани, са под 10% от капацитета на съответното 

депо.  

Водещ: Вчера доста скандално заседание на Общинския съвет в Пловдив – излезе 
нещо, че между 700 000 и 1 милион лева е получила от правителството столичната фирма 

„Гео 2000” ООД за измерването на свободния капацитет на сметището в Цалапица. 

Вярна ли е тази цифра? 

Евдокия Манева: Тя не е вярна, но говори нещо много категорично за капацитета на 

хората, които управляват Пловдив. Това означава...  

Водещ: Това твърди зам.-кметът по общинската собственост Долев, но той е казал, 
че това е слух, не му е още потвърдено. 

Евдокия Манева: Г-н Долев, ако имаше елементарни познания в сферата, за която той 

отговаря, защото говори за общинска собственост, трябваше да знае, че такива суми са 

абсурдни и ако общината е свикнала да плаща подобни суми за съмнителни проекти, за 

каквито имаме данни, то в министерството това не се случва. Сумата, която е платена, е 19 

700 лева. Да, 700 има, само че не 700 000, а 700 лева. Цената на един декар е 100 лева 

измервания по тази поръчка. Тъй като обществената поръчка е за сума, която позволява да 

се възложи поръчката на база на три оферти, в министерството са получени четири оферти, 

само една оферта е имала цена под 100 лева, но измерването е могло да стане едва в края на 

октомври, което е неприемлив за нас срок, затова договорът е сключен със следващата 

фирма, която е дала изгодна оферта, това са 100 лева на декар, това е фирмата, с която е бил 

сключен договорът. Така че тези невероятни слухове са съвършено съзнателно пускана 

информация. Не може да се заклеймява правителството за решенията, които взима, 

решения, които виждате, че са абсолютно обективни, базирани на закона, на всички 

изисквания на Закона за обществените поръчки, в абсолютно разумни граници и тези 

съзнателни манипулации на населението са абсолютно недостойни. 
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Водещ: Много неловко се чувствам да задам въпрос по слухове, затова ще спра с този 

въпрос, само да добавя към него, че точно заради тази фирма в Пловдив в Общинския 
съвет е станал проблем. Те твърдят, че фирмата е дала оценка за капацитета, че има 

голям капацитет, 300 000 тона може да поеме. 
Евдокия Манева: 350 000 е оценката. 

Водещ: 350 000, да, но според оценка на общината, не знам на база експерти или 

какво, сумата е много по-малка – 120 000 тона. 

Евдокия Манева: Първо, не е ясно кой е правил тази оценка, второ, само преди 5-6 

месеца капацитетът по данни на общината беше 420 000, как стана за по-малко от половин 

година 120 000, не е ясно. Такава метаморфоза не може да се случи, освен чрез 

фалшификация на данни, съвсем тенденциозно поднасяне на данни. Така че тези числа, 

които те коментират, са просто абсолютно неаргументирани. Освен това, когато беше 

възложена обществената поръчка за тези измервания, общината беше поканена да участва 

със свои експерти, каквито намери за добре – служители на общината, експерти-геолози, 

каквито предложат те, да участват. Това не се случи. Общината е изпратила свой 

представител само на първия ден и той е стоял половин час и е напуснал групата, което 

означава, че общината няма никакъв интерес да участва в обективното доказване на 

данните, защото тя много добре знае, че капацитетът е много по-голям от тези 120 000, за 

които твърди. Те не са искали да потвърдят с присъствието си това, което се случи в 

действителност.  

Водещ: Г-жо Манева, от позицията на поста, който заемате, зам.-министър на 
околната среда и водите, притеснена ли сте от това, което се случва, от сигналите, 
които България дава към Европа? 

Евдокия Манева: Притеснена съм, защото това е абсолютно недопустимо поведение. 

Много е странно и много лош имидж за България е, че България има такива общински 

съветници и такива кметове, които са готови да използват всички непочтени методи само и 

само да изпълнят някаква своя закана или свой ангажимент в разрез с едно нормално 

мислене за решаване на проблемите на страната, в които ние всички трябва по някакъв 

начин да си помагаме и да участваме. Още повече, когато от формална гледна точка, от 

законова гледна точка всичко е на страната на взетото правителствено решение. И тук няма 

нито обективни, нито управленски, нито чисто човешки аргументи, за да се противопоставя 

общината на това решение. Като говоря за общината, говоря за кмета и за част от 

общинските съветници. 

Водещ: Които са гласували? 

Евдокия Манева: Да. 

Водещ: Да излезем вече обаче от територията само на тези няколко града, които 

споменахме. Докъде стигна този сложен и дълъг процес по създаване на депа на 

територията на цялата страна, депа които да отговарят на европейските изисквания? 

Създаването на сдружения е много важно. 

Евдокия Манева: На територията на страната са утвърдени 57 регионални системи. 

Знаете, че на последното заседание на Министерски съвет беше утвърдена и последната 

регионална система в Асеновград и това се случи поради проблемите, които имаме в 

Пловдив, нежеланието на Пловдив да приема отпадъци от съседните региони, както е 

постановено с решение на правителството. Така че системите са вече 57, 23 са напълно 

изградени, в 6 се извършват разширения, финансирани от държавния бюджет, и 23 се 

изграждат със средства на ЕС. Това е най-сериозният проблем, който в момента съществува 

пред нас, да създадем необходимата организация, за да се справим във възможно най-

кратки срокове тези регионални депа да бъдат изградени, защото ние отдавна сме извън 

сроковете, които сме поели като ангажимент. 

Водещ: Да, на България, Румъния и Полша беше даден допълнителен срок да изпълнят 

тази директива. 

Евдокия Манева: Да, срокът беше средата на 2009 година и няма как да не кажа, че 

поради от една страна некомпетентност, от другата страна далавери и съзнателно забавяне 
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на процеса, нещо, което трябваше да бъде свършено още през миналия мандат и да започне 

при по-миналия, фактически ние правим сега организацията, за да наваксаме пропуснатите 

6-7 години, през които нищо не се правеше. 

Водещ: Ще успеем ли с този нов срок? 

Евдокия Манева: Срокът, който няма формално потвърждение за него, по-скоро се 

знае, че сме поели такъв ангажимент и той е приет от нас, е краят на 2012 година в повечето 

от регионите да имаме депа. Какво е положението в момента – в момента само три системи 

са в напреднал стадий на изграждане. Това са София, Ботевград и Перник. 

Водещ: Малко са три, нали? 

Евдокия Манева: Изключително малко. За съжаление, ние се сблъскваме с този 

типичен за България феномен, пълно отсъствие на сътрудничество между държавата и 

общините. Основният проблем да се забавим така е, че всъщност няма проекти, няма 

готовност в тези общини да стартират процедурите. Ние практически всеки месец се 

събираме с представители на общините, на консултантите, които подпомагат общините, за 

да се ускори този процес и графикът, който сме разработили и на база на който можем да 

представим една по-ясна перспектива за това, какво ще се случи през следващите години, 

мога да кажа, че следващата година ще бъде година на активно изграждане на депа. 

Предвиждаме да започне строителството на 11 от регионалните системи. 

Водещ: Г-жо Манева, преди това обаче да не получим ново писмо от Европа? 

Евдокия Манева: Не изключвам такава възможност, тъй като официално няма 

удължение на срока ни за изпълнение на този ангажимент, но аз се надявам, когато дадем 

доказателства, че ние създаваме необходимата организация и сме напреднали в 

изпълнението на тези проекти, ще бъде проявено разбиране.  

Водещ: Но не изключвате възможността за ново принудително писмо? 

Евдокия Манева: Не, разбира се. И да довърша каква е ситуацията – най-сериозно е 

положението в три регионални системи. Това е системата с център Своге, Кочериново и 

Пазарджик. Тези три очаквам поради голямото изоставане и поради това, че все още там 

има проблеми, едва през 2012 година да започне изграждането, което означава, че там ще 

има закъснения. Но искам да ви уверя наистина, че правим всичко възможно, за да 

раздвижим екипите на общините да си вършат работата, да представяме добри документи в 

ЕК, да нямаме проблеми в одобряването на тези проекти. 

Водещ: Като казахте обаче за трудното сътрудничество с общините...  
Евдокия Манева: Това е най-важният проблем. Знаете, че по закон общините, за да 

управляват тези регионални системи, са длъжни да създадат регионални сдружения, т.е. да 

се научат заедно да решават тези проблеми, защото е съвършено ясно, че изграждането на 

едно модерно съоръжение не е по силите на една община, това са скъпи съоръжения и ако 

всяка община си направи такова съоръжение, аз изключвам абсурдната ситуация всеки град 

да има сметище в една малка държава с ограничени ресурси. Сравнявам с Холандия, че там 

има десетина такива съоръжения, а по население е колкото нас. Трябва да се научат 

общините заедно да решават този проблем и това е в интерес на хората, защото по този се 

поевтинява обслужването на тези съоръжения и такса смет може да бъде по-ниска и 

поносима за хората. 

Водещ: Нека да ви прочета малко от становище на Националното сдружение на 

общините по повод таксите, които бяха въведени от правителството във вторник. Там 

се пише: „Новите отчисления, които общините трябва да почнат да правят от догодина 

за депониране на боклука си, по никакъв начин няма да ги стимулират да сепарират и 

рециклират повече отпадъци. Според общините, за да бъдат мотивирани наистина да 

намалят боклуците за сметищата, трябва да бъдат освободени от таксата при 

постигане на определени цели за сепариране”. Склонни ли сте? 

Евдокия Манева: Не, няма да ги освобождаваме от таксата. Те трябва да знаят, че ще 

плащат за всеки тон, който депонират, с цел да се намали драстично количеството на 

депонираните отпадъци и да се стимулира компостирането, разделното събиране, 

сепарирането, т.е. оползотворяването на тази огромна част отпадъци, които, за съжаление, в 
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момента отиват на депото и не се използват. Това е един вторичен ресурс, който една, още 

повече бедна държава като нас не може да си позволи да не го използва. Това, което ще 

направим, ще позволим и обсъждаме в момента в какъв размер и как това да стане, да 

позволим средствата, които се акумулират в съответните общини във връзка с такса 

депониране, да се използват за експлоатационните разходи на системите за разделно 

събиране и компостиране. Т..е. те да могат да използват тези средства само за това, което те 

твърдят, че трябва да направят и което ние също искаме. 

Водещ: Не се предвижда освобождаване от такси, но парите могат да остават при 

тях?  

Евдокия Манева: Те ще остават в общините и ще се използват целенасочено само за 

тези дейности. 

Водещ: Общинските власти обаче предупредиха, че новите отчисления ще повишат 

таксите за смет в градовете с 25-50% до 2014 година? 

Евдокия Манева: Абсолютно неверни изчисления. Това не е вярно. Ако общините 

спазват изискванията на Закона за местните данъци и такси, които и сега предвиждат 

включване в такса смет, както компоненти, свързани с инвестициите, така и за закриване на 

депата, тези пари са от таксата смет, която в момента се събира и не би трябвало и таксите 

да се повишават. Ако кметовете спазват Закона за местните данъци и такси и определят 

наистина на база на обективни разчети, контролират подизпълнителите, защото знаем в 

момента, че страхотно се надписват и количествата, които се депонират, транспортните 

схеми не са оптимални – ако кметовете си вършат работата и оптимално управляват тази 

сфера, абсолютно никакво увеличение на таксите не би трябвало да има. 

Водещ: На финала сме на този разговор, връщам ви към началото – ще търсите ли, 

г-жо Манева от екоминистерството среща с Пловдив, с кмета, с общинските съветници? 

Евдокия Манева: По изпълнението на това постановление трябва да чувстват 

ангажимент кметовете на общините и ръководството на Столична община, но ние сме 

готови да съдействаме във всеки един от конкретните случаи, в който се появява проблем, 

за да преодолеем тази съзнателно създадена съпротива от някои от кметовете. 

Водещ: Но нищо не се променя, решението на Министерски съвет не подлежи на 

обсъждане?  

Евдокия Манева: То не може да се промени, то е добре обмислено, аргументирано и 

наистина няма нито един аргумент срещу решението на правителството, то просто трябва да 

се изпълнява. 

Водещ: Така приключваме този разговор. Благодаря ви. 

Евдокия Манева: Благодаря ви. 

Водещ: Евдокия Манева, зам.-министър на околната среда и водите. 


