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Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Министър Искра Михайлова връчи награди на отличените общини в Националната кампания  

„Зелена България“  

Наградени бяха осем общини в пет категории 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2238    
 

  
 
Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и ръководителят на Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Малина Крумова връчиха призовете на отличените 
общини в Националната кампания „Зелена България“. Награждаването се състоя в рамките на Деветата 
годишна среща на местните власти в кк. Албена. 
 „Общините сте основният партньор в реализацията на това, което е основна задача на министерството. 
По всички въпроси търсим контакт с местните власти, защото е важно за нас да чуваме вашето мнение и 
становище. Изключително полезно е да работим заедно, в противен случай ние не можем да изпълним 
своите задачи”, каза министър Михайлова по време на церемонията . 
  
В обръщението си към гостите Малина Крумова, отбеляза „Тук сме, за да отличим онези от вас, които са 
активни в управлението на проектите и постигат успехи въпреки трудностите при управлението и 
подготовката на тези проекти. Затова искаме да отдадем дължимото за тези усилия“. 
  
Наградени бяха осем общини в пет категории.  
  
В първата категория „Най-прилежна община” призът беше връчен на община Раковски за коректно 
подадена документация и качествени искания за средства. 
  
За „Най-добър екип за управление на проект” беше отличен екипът на община Козлодуй, който управлява 
интегрирания инвестиционен проект за водния сектор на града. В същата категория Столична община 
получи приз за проекта за изграждане на Интегрирана система за управление на отпадъците /фаза I/. 
  
Общините Долна Митрополия и Плевен бяха наградени за „Най-добро партньорство мeжду общините” за 
успешно подготвения проект за  Интегриран воден цикъл. 
  
Кметовете на общините Севлиево, Кърджали и Добрич получиха призове за „Най-активна община” за 
най-бързо стартиралo строителството след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.  
  
Тази година Националната кампания „Зелена България” ще продължи в още една категория - за най-
зелен град. 

 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2238
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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: GLOBUL подарява 50 лв. отстъпка за покупка на нов смартфон при рециклиране на стар 

Линк: http://novinar.bg/news/globul-podariava-50-lv-otstapka-za-pokupka-na-nov-smartfon-pri-
retciklirane-na-star_NDQzNTs1Ng==.html     
 

  

Текст: GLOBUL подарява 50 лв. отстъпка при покупка на нов смартфон на всеки потребител, който 
предаде стария си апарат за рециклиране. 

До 30 ноември 2013 г. всеки потребител може да посети магазин на GLOBUL, GERMANOS и официалните 

партньори на компанията, да изхвърли стария си мобилен телефон в специално поставените за целта 

кошове и да закупи предпочитан от него модел смартфон с отстъпка от 50 лв. при подписване на нов 

двугодишен договор за абонаментна програма GLOBUL Web&Talk или GLOBUL United. 

Така например потребителите, избрали да рециклират своя стар телефон, ще могат да се възползват от 

промоционална отстъпка от 50 лв. при покупка на смартфон Alcatel One Touch S‘POP или Samsung Galaxy Y 

и да го получат само срещу 49 лв. или да предпочетат Huawei Ascend Y300 за 99 лв. или Samsung Galaxy S II 

plus за 189 лв. 

 

Дори и да не проявява интерес към предложението за покупка на нов смартфон, GLOBUL призовава 

всеки, които има неизползваем мобилен апарат, да посети магазин от търговската мрежа на оператора и 

да даде своя принос в опазването на природата, като предаде устройството си и аксесоари за него за 

рециклиране. 

 

Кампанията е част от дългосрочната стратегия за екологична устойчивост на компанията GLOBUL Green и 

цели да осигури средство за отговорно и безопасно за природата събиране и преработване на стари 

мобилни телефони и аксесоари за тях. Събраните количества ще бъдат обработени от лицензирана 

фирма, специализирана в рециклирането на излязло от употрeба електронно оборудване. 

 

През 2012 г. в търговската мрежа на GLOBUL и GERMANOS са събрани 2,4 тона излезли от употреба 

мобилни телефони, батерии и аксесоари, a oт старта на GLOBUL Green през 2008 г. досега GLOBUL и 

GERMANOS са предали за рециклиране общо над 10 тона електронни отпадъци. 
 

 
 
 
 
 
 

http://novinar.bg/news/globul-podariava-50-lv-otstapka-za-pokupka-na-nov-smartfon-pri-retciklirane-na-star_NDQzNTs1Ng==.html
http://novinar.bg/news/globul-podariava-50-lv-otstapka-za-pokupka-na-nov-smartfon-pri-retciklirane-na-star_NDQzNTs1Ng==.html
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Източник: scrap-bg 
 
Заглавие:  Искра Михайлова – Министър на околната среда, потвърди: 

Доста рестрикции в събирането на цветни и черни метали разбуниха недоволството на фирмите, които 

се занимават със скрап и според които има ръст на незаконна такава търговия. Общините от своя 

страна трябва да направят от догодина площадки за безвъзмездно предаване на този вид отпадъци, 

стари електронни уреди и др. Имат ли те тази готовност и така ли ще останат нещата законодателно? 

 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/   

 

Текст:  Общините искат помощ за изграждане на площадките, а рециклиращите черни и цветни метали 
организации продължават категорично да са против общинските безвъзмездни площадки, тъй като им се 
взема бизнесът. Според тях с 30 процента е намаляло изкупуването на такива отпадъци и със също 
толкова е нараснал износът им. Това е загуба за индустрията на страната, тъй като металите са важна 
суровина. По този въпрос предстои да се работи. Имахме среща миналата седмица и проблемът е, че 
законните площадки за събиране на цветни и черни метали са намалели до 900 броя, но на незаконните 
расте. И тук само рестрикциите няма да свършат работа. 

Обсъжда се намаляване на размера на банковата гаранция, която сега се плаща за площадка за търговия 
с цветни и черни метали. Коментира се възможността да има общински площадки за събиране на 
отпадъци и като дивани, маси, и други, които е недопустимо и грозно да ги оставяме край контейнерите в 
града. Явно и тук трябва да покажем моркова, тъй като не сме дорасли безвъзмездно да си предаваме 
отпадъците. Затова ще има промени и на тези изисквания, които ще гледаме да съгласуваме и да 
внесем за обсъждане в парламента до края на годината. 

 
Източник: news7.bg  
 
Заглавие: Неизгодни сделки за скрап на стойност 600 хил. лв. 
 
Линк: 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-
_l.n_i.31158_c.26.html   
   

http://scrap-bg.com/8559/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-_l.n_i.31158_c.26.html
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Текст:  Тримата обвиняеми от "Напоителни системи" са с гаранция по 5000 лв. вместо наложената по-лека 
мярка "подписка"  
Близо 600 хил. лв. е вредата от неизгодните сделки за продажба на скрап в предприятието "Напоителни 
системи", показа съдебната експертиза. 
Заключенията на вещите лица изиграха основна роля за промяната на мерките за неотклонение на 
тримата обвиняеми Георги Харизанов, Радослав Чеглайски и Стайко Ганчев. Софийски градски съд 
определи гаранция от по 5000 лв. за всеки от тях, като измени мярката "подписка" на Районния съд. 
Според обвиненията Стайко Ганчев е продал 2000 т скрап на цена два пъти по-ниска от реалната пазарна 
към момента. Георги Харизанов и Радослав Чеглайски го подпомогнали, като подкрепили плана за 
бракуване на ненужните тръби. 
Пред съда обвиняемите категорично заявиха, че престъпление няма и не се съгласиха със заключението 
от представената експертиза. 

 
 
Източник: scrap-bg 
 
Заглавие: Нападнаха пункт за скрап в село Розово 
 

Линк: http://scrap-bg.com/8555/   
 

 
Текст:  Пункт за изкупуване на черни и цветни метали в казанлъшкото село Розово е бил нападнат и 
ограбен от трима мъже, съобщиха от полицията. Тримата маскирани и вероятно въоръжени бандити 
нахлули в базата малко преди разсъмване около 6,30 часа в неделя. Заварили в базата спящата приятелка 
на собственика, завързали я, залепили устата й с тиксо. След това апашите разрязали с флекс 
огнеупорната каса на фирмата и отмъкнали над 10 000 лева и неустановено количество валута. 
На финала на обира грабителите задигнали джипа на собственика Тойота Ленд круизер и офейкали. По-
късно автомобилът е бил намерен изоставен край сливенското село Чинтулово. Нападателите все още се 
издирват, казаха от полицията вчера. 
Според местните хора от Розово пунктът бил собственост на казанлъчанина Иван Иванов. Той е известен 
като Врабеца. Приятели и познати твърдят, че той нямал досие и друг по-голям бизнес. Бившата му 
съпруга и сина му също търгували със скрап. 

 

 

 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.n_i.29958.html
http://scrap-bg.com/8555/
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Източник: infrastructure.bg 
 
Заглавие: В началото на 2014 г. започва преработката на биологични отпадъци в инсталацията ''Хан 

Богров'' 

Линк: http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2160915    
 

 
 
Текст:  Върховният административен съд потвърди заповедта за избор на изпълнител на втория етап на 
Интегрираната система за преработка на отпадъците на София. Това е последният етап и ни позволява да 
сключим договор и да започнем реалното строителство. 
Това заяви днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на изграждането на инсталацията за 
компостиране на площадка "Хан Богров". 
 По думите на Фандъкова се очаква най-късно до края на ноември договорът с изпълнителя да е сключен 
и от декември да започне проектирането на завода за механично-биологично третиране на битови 
отпадъци край село Яна. 
Общо срокът за изпълнение на проектирането и изграждането е 19 месеца от датата на подписване на 
договора. 
Очаква се през пролетта на 2014 г. да започне реалното строителство, уточни кметът. 
На площадката "Хан Богров" е доставено и монтирано оборудването за инсталацията и се извършват 
студени проби на някои съоръжения. 
Предвижда се от началото на новата година да започне и преработката на биологичните отпадъци на 
София. 
Инсталацията на "Хан Богров", която е елемент от Интегрираната система от съоръжения, е за 
преработване на разделно събрани биоразградими отпадъци. 
Към момента физическото изпълнение на етапа от проекта, включващ депо за неопасни отпадъци 
"Садината" и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, е на 90%. 
Площадка "Хан Богров" е с площ 7000 кв. м. На нея се изграждат инсталация за третиране на зелени 
отпадъци и инсталация за био отпадъци. След разграждане на хранителните отпадъци от получения 
биогаз ще се произвежда електрическа енергия. 
Изпълнител на обекта е ДЗЗД "Егерсман & Ко". 
При експлоатацията на инсталацията за компостиране се предвижда да се произвежда електроческа 
енергия, която може да покрие годишната консумация на повече от 1600 домакинства в България. 
Отпадните продукти при работата на инсталацията ще са под 1%, посочи зам.-кметът на София Мария 
Бояджийска. 
Целият проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната 
община" е на обща стойност 360 млн. лв., от които 218 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално 
развитие, 38 млн. лв. от държавния бюджет и 104 млн. лв. от Столичната община. 
 

 
 
 
 

http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2160915
http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2158766


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Източник: mirogled.com 
 
Заглавие: Правят депо за опасни отпадъци в Перник 

Линк: http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/  
  

  
 

Текст: Депо за опасни неорганични отпадъци ще бъде изградено в Перник. 

Намерението е на „Стомана Индъстри”, а екоинспекцията в Перник вече е дала разрешение за градежа. 
Депото ще се намира в непосредствена близост до дружеството, на около 1,5 км от квартал Църква, на 1 
км – от „Захаринова махала” и на около 3 км от магистрала „Струма”. Западно от сметището е е 
хвостохранилище „Кудин дол”. 
Депото ще бъде изградено поетапно върху терен от 173 декара. В него ще се обработват по 100 000 
кубични метра отпадъци годишно за период от 25-30 години. Сметището ще бъде оградено с висока поне 
два метра ограда. В него ще се приемат само неорганични опасни и неопасни отпадъци, поверени 
предварително от Акредитирана лаборатория. На депото ще могат да се депонират и боклуци от сходни 
по дейност дружества от черната и цветната металургия, неорганични химични процеси, отпадъци от 
термични процеси, от строителството и от пречистени води. 
За предотвратяване на прахови емисии във въздуха от предприятието са предвидили система за 
оросяване. След край на експлоатацията на депото, теренът ще бъде рекултивиран с поне 70 сантиметра 
земна маса. 

 
Източник: kmeta.bg 
 
Заглавие: МОСВ се стреми към плавно покачване таксата за отпадъци Сумата за отчисления за тон 

отпадък от 35 лева е непосилна, съгласна е Михайлова 

 

Линк: http://kmeta.bg/news/19088/MOSV-se-stremi-kum-plavno-pokachvane-taksata-za-
otpaduci.html   
 

http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://mirogled.com/2013/10/16/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://kmeta.bg/news/19088/MOSV-se-stremi-kum-plavno-pokachvane-taksata-za-otpaduci.html
http://kmeta.bg/news/19088/MOSV-se-stremi-kum-plavno-pokachvane-taksata-za-otpaduci.html
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Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, която участва в годишната среща на 
местната власт заяви, че трябва да се намери баланса и да има плавен преход на покачването на сумата 
за отчисления за тон отпадък. 

"Съгласна съм с общините, че размерът за догодина 35 лв. за тон отпадъци е непосилна. Не може обаче 
да се говори и за замразяване, защото има приета пътна карта за управление на отпадъците, която сме 
длъжни да изпълняваме. Затова трябва да се намери балансирано решение. Още повече, че ще предложа 
на общините средствата, които са по сметките на РИОСВ да могат да се ползват за рециклиране на 
отпадъци, въвеждане на системи за разделно събиране и компостиране, така че да се постигне крайната 
цел - намаляване на количеството депонирани отпадъци", каза Михайлова. 

Пред кметовете министърът обяви, че идната седмица експертите на министерството ще проведат отново 
среща с НСОРБ. В отговор на това председателят на УС на НСОРБ и кмет на Пазарджик Тодор Попов 
отговори: "Помолете експертите да мислят върху мноооого плавен скок на отчисленията за следващата 
година". 

Михайлова обяви още, че през 2014 г. ПУДООС ще разполага с 50 млн. лв., с които ще бъдат довършени 
спрените през 2009 г. малки водни проекти. Освен това предприятието ще финансира и проекти на 
общини под 10 хил. жители. 

 

 

 
 
 
 
 


