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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 

Започва строителството на модерна система за управление на  
отпадъците в регион Велико Търново 

 
Община Велико Търново в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, 

Елена, Златарица и Стражица и сдружение „За чисти селища” реализира проект „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ № DIR-
5112122-11-79 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”. На 15 октомври 2014 г. 
започва строителството на новата модерна система за екологосъобразно управление на 
битовите отпадъци на територията на шестте общини. Дейностите за нейното изграждане ще 
допринесат за осигуряване на чиста и здравословна околна среда, и повишаване качеството 
на живот на местните общности чрез инвестиции на обща стойност от 33 463 212,71 лв.   

Строителството ще се осъществи от дружествата „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014" град 
София и „ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА" гр. Велико Търново под надзора на 
дружество „ТРАНСДИСИЖЪНС“ гр. София.  

 
Уважаеми представители на медиите, 
По този повод, партньорите и екипът на проекта, със съдействието на „ФАБЕР ПРИНТ“ 

ЕООД организират официална церемония „Първа копка на регионална система за 
управление на отпадъците”, на която Ви каним да участвате на 15 окомври 2014 г. от 14:00 
ч., на площадка № 5 в село Шереметя, община Велико Търново. 

На церемонията ще присъстват кметовете на шесте общини-партьори, представители 
на Министерството на околната среда и водите, на Оперативна програма “Околна среда 2007-
2013”, на Областната управа във Велико Търново, фирми - изпълнители, неправителствени 
организации и граждани. 

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: zorimiladinova@mail.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. 

                   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/. 
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