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                   Проектът се  финансира  от Европейския фонд за                                                                                                            
                                               регионално развитие и от Държавния бюджет на  
                                         Република България чрез Оперативна програма  

“Околна среда 2007-2013 г.“   

http://ope.moew.government.bg/. 

ГРАДИМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАТО ЗЕЛЕН ЕВРОРЕГИОН 
 

Проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново" 

 

гр. Велико Търново 5000, пл. „Майка България” № 2, тел.: +359 62 619 304, 
факс: +359 62 627 997, e-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com 

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 

Стартират инвестициите за изграждане на модерна система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново 

 
В качеството си на бенефициент, Община Велико Търново в партньорство с общините 

Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и сдружение „За чисти селища” 
стартира инвестициите по проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново“ № DIR-5112122-11-79 по Оперативна програма 
“Околна среда 2007-2013 г.“ Проектът ще работи в полза на местните общности от 
Великотърновския регион допринасяйки за екологосъобразното управление на битовите 
отпадъци, което е негова основна цел. Дейностите са насочени към осигуряване на чиста и 
здравословна околна среда чрез инвестиции на обща стойност от 33 463 212,71 лв., които ще 
се реализират в продължение на 18 месеца през 2014 и 2015 г. 

 
Уважаеми представители на медиите, 
по този повод, партньорите по проекта искат да отправят чрез Вас своите послания към 

гражданите, НПО и изпълнителите на проекта, осигурявайки прозрачност и публичност за 
устойчивото ползване на спечелените средства от Европейския съюз, което е наша обща цел.  

В тази връзка, екипът на проекта със съдействието на „ФАБЕР ПРИНТ“ ЕООД 
организира  начална пресконференция, в която Ви каним да участвате на 19 септември 2014 г. 
от 11:00 ч. в Ритуалната зала на Община Велико Търново. В рамките на инициативата, 
информация за целите, дейностите, очакваните резултати и ползи от проекта ще представи 
неговият ръководител Зорница Кънчева - началник на отдел „Околна среда“ в община Велико 
Търново. 

За нас ще бъде чест и удоволствие да уважите това значимо за региона събитие.  
Очакваме Ви! 
 
За контакти: Лили Лозанова – експерт връзки с обществеността, тел.: 0887 90 30 20,  e-mail: 

llozanova72@abv.bg 
За допълнителна информация относно проекта: Зорница Кънчева - Миладинова – ръководител 

проект на телефон: +359 62 619 503 или на електронна поща: zornitsa.kyncheva@veliko-tarnovo.bg. 

 
С уважение, /п/ 
 
Инж. Даниел Панов – кмет 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 

г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново  и при никакви обстоятелства не може да 
се приема,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерство на околната среда и водите. 

http://ope.moew.government.bg/

