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Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Йорданка Фандъкова: В началото на юли ще започне разделното събиране на 
отпадъци в кварталите „Овча купел” и „Кремиковци” 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
В началото на юли в столичните квартали „Овча купел” и „Кремиковци” ще започне разделното 
събиране по пилотен проект, който се финансира от Европейската комисия. Това заяви пред 
журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. Според кмета - хората са готови за това и са показали, че имат нужда от реално 
разделно събиране. Фандъкова посочи още, че предстои подписването на договори с фирми за 
разделно събиране на отпадъци в 22 района на Столична община. „След събирането целият 
отпадък се сепарира, а част от него отива за преработване”, уточни столичният кмет. По 
отношение на общинско предприятие за третиране на отпадъци, чието създаване днес беше 
прието от Столичния общински съвет, Йорданка Фандъкова отбеляза, че това предприятие не е 
свързано само с един завод, а с цяла интегрирана система за отпадъци, която се състои от 
няколко инсталации и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци. „Вече имаме готова 
част – депото в района на гара Яна, което е в пробен период в момента, както и двете 
инсталации за компостиране, които предполагат още в началото на 2014 година да започне 
разделено не само събиране, но и преработване на отпадъци. „Създаването на предприятие, 
което бе гласувано, е организацията, която ще експлоатира всичко това. Октомври месец трябва 
да са завършени строителните дейности на сградата, а в началото на 2014 година да започне 
работа”, посочи Фандъкова. Тя коментира още и избирането на изпълнител на проекта за 
изграждане на инсталация за механично-биологично третиране, като заяви, че трябва да бъде 
избран най-добрия изпълнител. „Конкурс вече бе проведен, решението от който обаче в 
момента се обжалва. В търга първоначално участваха 11 фирми, като две от тях обжалват това 
решение. Аз не само нямам притеснение от обжалването, аз се радвам да има обжалване, 
защото колкото и да разчиташ на екипите и външните експерти е хубаво да има още едно ниво 
като например това на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и на Върховния 
административен съд (ВАС)”, коментира кметът на Столична община.  
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