
Ул. Крайна №16, ет. 1
гр. Пловдив
Председател: 
Абдулсамед ВЕЛИ

До:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
г-н Здравко Димитров

С копие до:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПОДПИСКА - ПРОТЕСТ

от жители на кв. „Столипиново“ и Сдружение „Жители на Столипиново“

Уважаеми г-н Кмет,

Кв. „Столипиново“ от десетилетия се е превърнал в символ на боклука за гр. Пловдив заради 
нехайството или далаверите на Общината. Четем по медиите, че столипиновци обичали да 
живеят сред боклук и (някак си?) произвеждат много повече боклук от другите хора. Това не е 
вярно.

Ние не желаем, и никога не сме желали да живеем сред боклук. Напротив! Ние трийсет години 
търпим престъпно отношение на общината към квартала и животите ни, най-вече заради 
липсата на смелост да потърсим правата си. Оттук нататък това ще се промени.

Долуподписаните сме Жители на кв. Столипиново, които повече не можем да търпим 
безотговорния начин, по който е уредено събирането на битовия и фирмения боклук в кв. 
Столипиново и да бъдем третирани като второкласни граждани.

С настоящата подписка искаме Общината да вземе мерки.  Те да са точни, адекватни и да 
решават проблеми вместо да отварят нови. 

СПИСЪК КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ, НАШИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Да се събира редовно и без пропуски боклукът от сметищата на няколко добре 
известни места. 
Сдружение „Жители на Столипиново“ поставихме през лятото камери при няколко 
сметища, които доказаха нещо, което ни казват всички наши съкварталци. Боклукът не 
се събира със седмици, така че да прелее по целите улици и площи наоколо. На някои 
места изглежда не е изнасян цяло лято. Почистващите фирми минават от време на 
време и изпразват само казаните, но около тях има метри боклук. Естествено никой 
гражданин няма да си направи труда да нагази през камарата боклук отвън, за да си 
хвърли своя боклук в безмислено казана. След като са изпразнили казаните, 



подопечните ви служители ходят по медии да правят черна пиар кампания, че 
малцинството не знаело как да ползва контейнерите за боклук и те стоели празни.
Решение: Да намалите малко огромната далавера с боклука в кв. Столипиново. 
Фирмите да започнат да изпълняват задълженията, за които получават немалко от 
бюджета на общината. Публикувайте официален график за почистване на сметищата 
около контейнерите и на няколко други места, където контейнери въобще няма. Този 
график трябва да е всекидневен, за да не се натрупва боклука. Само така сметищата ще 
престанат да бъдат сметища. Публикуваният график ще подлежи на граждански 
контрол и тогава ще знаем кога някой не си върши работата и трябва да се 
санкционира.
Забележка: Тези сметища са установени на едно място от години, не се местят 
безконтролно. Т.е. жителите спазват правила противно на намеците, които правите в 
медиите.

2. Създаване на Точки за боклук със специално обслужване
Проблем: Има няколко места в квартала, където сметищата се натрупват само за ден. 
Там почистването трябва да е не само веднъж дневно, а по няколко пъти на ден. 
Пример е центъра на квартала, на ул. „Елба“ (Исмаил Шериф, „Паркът ни се превръща в
блато“, в-к Филибелии, 27.05.2020, https://filibeliler.com/2020/05/27/bokluk-elba/).
Причината е, че Столипиново е голям квартал с няколко десетки хиляди души 
население, но по улиците във вътрешността му НЯМА НИКАКВИ контейнери и колите на
ОП „Чистота“ въобще не припарват. Всичката битова смет от тези улици се стича към 
малкото на брой места с контейнери (като сметището на ул. Елба и тези по крайщата на 
квартала – ул. Ландос, Крайна, Прохлада). Едно такова място обслужва по 
няколкостотин семейства и до обяд вече казаните са препълнени.
Решение: ОП „Чистота“ спестява десетки хиляди лева от необслужването на официално
възложения й маршрут по улиците на квартала. Какво се случва с тези средства в 
момента не ни е известно. Но тези спестени от десетилетия пари могат да се вложат в 
режим на специално обслужване на малко на брой „Точки на боклука“, където сметта 
да се изнася по 2 и повече пъти на ден, като точните параметри се определят с пробни  
периоди за всяко място, така че да не се образува море от боклук и предпоставки 
хората да хвърлят извън контейнера или границите на обозначеното място.
Забележка: „Столипиново“ там където техниката на ОП „Чистота“ не може или не иска 
да достигне е в по-голямата си част – чист. Това е благодарение на самоорганизираната 
и самофинансирана от жителите на квартала услуга по извозване на боклука до 
поставените твърде далеч казани. Ние ежедневно плащаме на по-бедни наши 
съкварталци да закарват боклука ни до местата, които са на 3-4 улици от домовете ни. 
Това работи добре, но препълва малкото места с казани и създава там сметища. 

3. Оформяне и ограничаване на Точките за боклук
Проблем: Разрастването на сметище създава всички допълнителни проблеми с вида, 
миризмата, нуждата да се използва фадрома, от което се разрушава земната 
повърхност, тя се омесва с боклука  и пр. и пр. Хората вече възприемат мястото като 
бунище и хвърлят където им падне. При зачестено извозване тези проблеми ще се 
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ограничат. Но остават психологическата настройка и формирания с години навик, който 
не всички съкварталци ще променят еднакво бързо.
Решение:  Трябва установяването на Точките за боклук да върви с подходящо 
обозначаване (например боядисване и надписване на сегашните бетонни заграждения)
и облагородяване на зоната, както и подходяща церемония по откриване на Точката. 
Трябва да се създаде физическа и визуална организация на мястото, така че да е ясно 
видима чертата между мръсно и чисто пространство и да се стимулира изхвърлящия 
боклук да го направи по правилата. Сдружение „Жители на Столипиново“ можем да 
съдействаме за планиране на тези зони, така че да бъдат отчетени психологията и 
съображенията на бъдещите им ползватели.
Например, стандартните казани не са подходящи, тъй като идват високи за 
работниците-боклукчии в квартала. Те доставят боклука с големи колички, които могат 
да бъдат обърнати на равнището на пода или до 40см, но няма как да бъдат 
изпразнени на метър и половина височина.
Специално внимание за оформянето на Точки изисква ул. „Възход“, където не се е 
обособило единствено сметище, а боклукът от вътрешните улици се натрупва по 
дължината на цялата улица.

4. Улесняване да се подават сигнали
Проблем: В квартала всичко се знае. Непосредствено до всяко сметище живеят и 
работят и отговорни хора. Често стават кавги между жителите, защото има нахални 
хора, които не искат да пазят чисто за другите. Хората вече си мълчат и се пазят от 
конфликти, за да не се стигне до бой. При възникването на конфликти относно 
чистотата, те не знаят как могат да получат подкрепа от институциите. Телефоните за 
сигнали трудно могат да се открият на  неизвестни в квартала административни 
сайтове.
Решение: Да се обозначат и боядисат казаните и бетонните заграждения в квартала (и 
бъдещите Точки за боклук) с указания с едри букви „Тук е мястото за вашия боклук“ и с 
телефони за сигнализиране при нарушители. Това ще помогне на съседите да се 
ангажират, когато видят съкварталци, които не пазят чисто. 

5. Мерки срещу внасяния незаконно боклук от извън квартала
Проблем: Множество недобросъвестни граждани и фирми от целият град и околията се
възползват от ситуацията в Столипиново, за да изхвърлят там и да избегнат такси и 
данъци за изхвърлянето на строителен, промишлен и друг отпадък по надлежния ред. 
Общината вече е реагирала на наши сигнали, но съставените фишове са само за 50 лв. 
на нарушител, когато нарушителите спестяват стотици левове.
Решение:  Искаме да се налагат глоби с акт (според Наредбата от 300 до 1000 лв. за 
физически и от  1400 до 4000 лв. за юридически лица) и да се сложат видеокамери при 
сметищата в края на квартала. Да се организира площадка за безплатно стоварване на 
боклук, строителни отпадъци и пр. недалеч от квартала, но ИЗВЪН него, където всички 
тези фирми да бъдат насочвани с указателни табели от ул. Крайна и Ландос.
Забележка: Важно е да уточним, че количките и каруците докарват отпадък предимно 
от вътрешността на квартала (доколкото за тях е забранено да навлизат в града) и не 
трябва да се санкционират, тъй като това ще остави боклука неприбран във 



вътрешността. Но трябва да се обърне специално внимание на бусове и камиончета 
разтоварващи боклук, защото в някои случаи това е дори техен бизнес.

6. Сметища между блоковете
Проблем: В определени точки на квартала исторически са се формирали сметища зад 
блоковете. Въпреки рекламата, която Общината си прави по медиите, те никога не са 
били почиствани из основи – обикновено се почиства само видимата откъм булеварда 
част и то отгоре-отгоре. Това не стимулира живущите в тези блокове да започнат да 
изнасят боклука до определените места. Живущите на ниските етажи са принудени да 
търпят целогодишно боклука под прозорците си.
Решение:  Да се направи основно почистване блок по блок, като се координира с 
облагородяване на зоните от ОП „Паркове и градини“. След това да се наложи 
решение, което видяхме, че работи успешно в гр. Пазарджик – колективна отговорност 
за живущите. При констатиране на нов боклук под балконите, целият вход да заплаща 
фишове от 50 лв. – това бързо ще дисциплинира малцината, които не спазват никакви 
правила. Но за сметка на тези приходи боклукът своевременно и качествено да се 
почиства. 

7. Местни фирми – замърсители
Проблем: Дейността на някои сериозни бизнеси подхранва ежедневно сметищата, 
което е повод за скандали между комшии. Смятаме, че трябва да се направи разлика 
между обикновения жител, малките магазинчета и сергии и определени типове бизнес,
които генерират големи количества отпадък. В графика на ОП „Чистота“ за кв. 
„Столипиново“ няма заложен нито един контейнер на фирми.  
Решение:  Независимо дали даден търговец е узаконен или неформален да се потърси 
възможност общината да сключи с него договор за извозване на неговия боклук и да му
предостави собствен контейнер, за чиято наличност той да бъде финансово отговорен. 
Така той няма да смесва боклука си с общия. В квартала знаем кои са големите 
замърсители (ресторанти, дюнери, сватбени домове, зарзаватчийници). Но трябва да се
предвиди различна лятна (юли - август) и зимна месечна тарифа, за да не се ощетяват 
извън силния сезон.

8. Служителите на общината да престанат да си правят ПИАР на гърба на жителите на 
кв. „Столипиново“
Проблем:  Ще цитираме само няколко заглавия:  „„Чистота” извози 400 000 килограма 
боклук от междублоковите пространства в „Столипиново”“ (март 2020), „5000 тона 
боклук изринаха от сметищата в „Столипиново ...“ (април 2020), „Изринаха 200 тона 
отпадъци от "Столипиново" “ (юли 2021), „В „Столипиново“ продължават да не 
разбират предназначението на кофите за боклук“ (юли 2021), „Хората тук са родени да 
цапат и никой не може да се справи с хигиената, признават управници“ (юли 2021)...
Всеки прочел внимателно предишните страници ще разбере, че проблемът произтича 
от неадекватната организация и несвършената от Общината работа. Но със интервюта 
като горните Общината си измива ръцете и създава лъжата за някакви столипиновци-
супермени, които произвеждат стотици тонове боклук. 



Директорът на ОП „Чистота“ казва пред журналисти: „Вчера изчистихме всички 
сметища, а днес те пак са препълнени.“ Трябва ли да припомняме приказката за Хитър 
Петър, миенето на ръцете и ежедневното ядене? Г-н директор, бихте ли ни 
информирали също така често по вестниците колко тона боклук са събрали вашите коли
в централните квартали на Пловдив? Убедени сме, че ще се окажат тонове боклук – а на
другия ден ще е „отново същото“ и ще минават пак.
Решение: ОП „Чистота“ да си върши работата систематично без нарочно да допуска 
периоди, в които боклукът се натрупва и да се хвали после по медии. А началниците да 
престанат да хвърлят вината изцяло върху жителите и да насаждат омраза и 
разделение сред българския народ. Ако някъде наистина е имало 5000 тона боклук, то 
е защото години преди това не са били прибирани. 
Забележка: Напишете по-добре, че ЗНАЧИТЕЛНАТА част от населението в Столипиново 
си плаща данък-смет, но заради безхаберието на общината  й се налага отгоре върху 
него да плаща и „частно“ на свои боклучии. Къде другаде семействата плащат 30-40 лв. 
месечно отгоре върху местните данъци и такси? Къде другаде мият сами улиците си 
всяка седмица?

Уважаеми г-н Кмете, уважаеми общински съветници на гр. Пловдив,

Вярваме, че ще вземете сериозно исканията ни да живеем в по-чист квартал и 
предложенията дадени тук. Ще вземете насериозно волята, която са заявили стотици 
наши съкварталци (приложена подписка). Ще разпространим тази подписка и до 
медиите. Желаем отговор в писмен вид, тъй като вече не вярваме на лични разговори 
със силните на деня – през изминалата година се опитаха да ни изкушат прекалено 
много пъти. 

Желаем отговор какви са конкретните мерки, които ще предприемете за срочното 
подобряване на ситуацията с боклука в кв. „Столипиново“, както и ще вземете ли 
предвид направените от нас предложения. Моля, не се оправдавайте с липсата на 
средства, щом „това е кварталът, за който се харчат най-много пари за почистване“ 
(служители цитирани във в-к „Марица“, август 2021). Налага ни се да направим сами 
горните предложения, защото вече сме убедени в некадърността или НЕЖЕЛАНИЕТО на
собствените специалисти на Общината и „Чистота“ да разрешат проблемите. 

В тази връзка, една от първите мерки, с които можете да спечелите доверието ни, е да 
уволните сегашното ръководство на ОП „Чистота“ и назначените за р-н „Източен“ 
началници, защото е видно, че толкова години те не могат или не искат да се справят. И
да назначите ново и енергично ръководство, което да не търси вината единствено в 
гражданите.

Дата:_____________ Сдружение „Жители на Столипиново“
и наши съкварталци



ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Статии от медията на Столипиново, „Филибелии“, документиращи през последната 
година проблемите с боклука.
https://filibeliler.com/2021/08/01/01-08-2021/
https://filibeliler.com/2021/07/14/vtori-signal/ 
https://filibeliler.com/2021/07/13/bokluk-apartaid/ 
https://filibeliler.com/2021/07/05/krayna14-16/ 
https://filibeliler.com/2021/03/24/chistota-acisan/ 
https://filibeliler.com/2021/03/07/oborka/ 
https://filibeliler.com/2021/01/21/kmetat-na-lov/ 
https://filibeliler.com/2021/01/15/chistota-s-izdanka/ 
https://filibeliler.com/2021/01/14/kmetat-otgovori/
https://filibeliler.com/2020/12/04/bulbus/
https://filibeliler.com/2020/12/03/kraina12/
https://filibeliler.com/2020/11/26/pojar4005/ 
https://filibeliler.com/2020/11/08/bombeno-napadenie/ 
https://filibeliler.com/2020/05/27/bokluk-elba/ 

2. Подписка от жители на квартала.

 

Ул. Крайна №16, ет. 1
гр. Пловдив, п.к. 4006
Република България

Тел. +359 / 878-605-287

https://filibeliler.com/2020/05/27/bokluk-elba/
https://filibeliler.com/2020/11/08/bombeno-napadenie/
https://filibeliler.com/2020/11/26/pojar4005/
https://filibeliler.com/2020/12/03/kraina12/
https://filibeliler.com/2020/12/04/bulbus/
https://filibeliler.com/2021/01/14/kmetat-otgovori/
https://filibeliler.com/2021/01/15/chistota-s-izdanka/
https://filibeliler.com/2021/01/21/kmetat-na-lov/
https://filibeliler.com/2021/03/07/oborka/
https://filibeliler.com/2021/03/24/chistota-acisan/
https://filibeliler.com/2021/07/05/krayna14-16/
https://filibeliler.com/2021/07/13/bokluk-apartaid/
https://filibeliler.com/2021/07/14/vtori-signal/
https://filibeliler.com/2021/08/01/01-08-2021/

