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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
на тема

„„Резултати от изпълнението на проект
„Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново“ по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на 
Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“



РЕАЛИЗИРАНА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ОПОС

Наименование: Регионална система за управление на отпадъците в
регион Велико Търново

Обща стойност на инвестицията: 33 203 128,91 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 25 846 439,59 лв.

Държавен бюджет на Република България: 4 561 136,40 лв.

Собствен принос: 2 795 552,92 лв.

Бенефициент: Община Велико Търново

Партньори: общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и
Стражица и сдружение „За чисти селища”

Договор за безвъзмездна финансова помощ от 15.01.2014

Период на изпълнение: 24 месеца



РЕАЛИЗИРАНА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ОПОС

Да запазим регион Велико Търново красив!

Система за управление на отпадъците в регион Велико Търново



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Площадка № 5, село Шереметя, община Велико Търново

Площ на обекта: 165 504,69 м2



ОБХВАНАТИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

170 хиляди жители от 6 общини
Експерти, работещи в областта на околната среда

Предприятия и природозащитни НПО
Медии – национални, регионални, местни

Чистотата на нашето населено място
трябва да стане главна грижа на
всеки от нас.

Подкрепете усилията на общините!

Вашето участие има значение.



СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Община Велико Търново, област Велико Търново

Подписване на ДБФП по „ОПОС 2007-2013“ – 15.01.2014г. МОСВ – София



СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Начална пресконференция
19.09.2014 г., Велико Търново

Предоставяне на информация за обществеността



СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

15.10.2014 г., с. Шереметя, община Велико Търново

Официална церемония
„Първа копка на регионална система за управление на отпадъците“



Начало на строителните дейности



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ

Поддейност 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране,
направени преди кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по ОПОС 2007–2013 г.

Поддейност 1.2. Проектно-проучвателни дейности след
кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по ОПОС 2007- 2013 г.

ДЕЙНОСТ 2: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ/НЕДВИЖИМИ ИМОТИ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Строителство на подобект „Депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка)“

Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –
инсталация за сепариране“

Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –
инсталация за компостиране“





ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Строителство на довеждащата инфраструктура за площадка № 5 „Шереметя“

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Изграждане на площадкова инфраструктура (вътрешни пътища, административно-
битова сграда, КПП, електронна везна, съоръжение за измиване на гуми, площадка
за вземане на проби, работилница и мивка за камиони), спомагателни съоръжения

(складови площи) и довеждаща инфраструктура (довеждащ водопровод за питейно-
битови и противопожарни нужди, отвеждащ колектор за дъждовни и пречистени

води, външно основно и резервно електрозахранване, пътна връзка и съобщителна
връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни).





ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на инфилтрат



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Техническо обезпечаване на дейностите за разделно събиране на
зелени отпадъци:

специализирани сметоизвозващи автомобили – 2 броя



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Техническо обезпечаване на дейностите за разделно събиране на
зелени отпадъци – контейнери със стикери за видовете зелени отпадъци



ДА ЗАПАЗИМ РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КРАСИВ!

Да събираме разделно зелените отпадъци!



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ

ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО



РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА

Количествени и качествени резултати от проекта



РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА

Ползи от изпълнението на проекта

Строителство В етапа на изграждане на Регионалната система за
управление на отпадъците е генерирана временна трудова
заетост за изпълнителите.
Осигурен е вторичен ефект върху местната икономика чрез
потреблението на стоки и услуги в периода на реализацията на
инвестиционния проект.

Заетост Осигурени 51 рабтни места за експлоатацията на РСУО.
Рециклиране Системата осигурява възможности за продажба на

рециклируеми материали, извлечени от общото количество
отпадъци, които ще генерират приходи и ще неутрализират
частично повишаването на таксите за битови отпадъци.
Оптимизирането на реализацията на рециклируеми материали,
RDF и компост ще доведе в дългосрочен план до намаляване
на цената на комуналните услуги.



РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА

Ползи от изпълнението на проекта
Население Намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве,

жизнената и работна среда, в резултат на намаленото замърсяване на
околната среда с отпадъци.
Рационално използване на природните ресурси чрез рециклиране на
отпадъчни материали и използването им като вторична суровина за
производствена дейност, оползотворяване чрез изгаряне на
произведени модифицирани горива, получени от отпадъци.

Околна
среда

Рекултивацията на същестуващите общински депа ще облагороди
териториите им.
Принос за постигането на целите, определени в законодателството по
отношение на третирането на биоразградимите отпадъци,
рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки.
Опазване на жизнено значимите компоненти на околната среда чрез
улавяне и третиране на образувания инфилтрат и сметищен газ със
специални съоръжения.
Минимизиране на вредното въздействие върху атмосферния въздух,
почвите, водите – подземни и повърхностни води, флората и фауната.



ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОЕКТА

ДЗЗД „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014" град София – за Инженеринг и Строителство на
обекта;

ДЗЗД „ТРАНСДИСИЖЪНС“ със съдружници в обединението: "ЕКСПЕРТ
ДИСИЖЪНС" ООД и "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД град София - строителен надзор

като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните
условия на ФИДИК;

ДЗЗД „ ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА" гр. Велико Търново – за
довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура;

„ФАБЕР ПРИНТ" ЕООД гр. Велико Търново - за осигуряване на информация и
публичност на проекта;

„Екологични системи и технологии“ ООД;
„Институт за транспортни иследвания“ ЕООД;

ДЗЗД “Рисайклинг консулт“;
„Грант Торнтон“ ООД;
„ЕСБ“ София ЕООД;

„Евросълюшънс“ ООД;
„Вали компютърс“ ООД;

„Неси ‘97“ ООД.



ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител проект - Зорница Кънчева,
Координатор - Цонка Христова, Юрист - Димитрина Благоева,

Експерт ТСУ - инж.Валентина Миткова, Финансист - Ана Тодорова

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

Благодарим на нашите партньори от МОСВ и ОПОС ,
изпълнители, консултанти и медии, отразили изпълнението

на проекта, за добрите резултати.
Надяваме се на ползотворно бъдещо сътрудничество за

надграждането на проекта.
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на
Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

ГРАДИМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАТО ЗЕЛЕН ЕВРОРЕГИОН

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Зорница Кънчева – ръководител проект


