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Тази презентация е изработена за целите на Проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно 

събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“, АДБФП Д-34-29/10.04.2019 г., № BG16M1OP002-2.004-

0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни  фондове. 

 



 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

Основна цел на проекта: 

  Изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация на 
територията на РСУО – Русе (Регионално сдружение за управление на 
отпадъците); 

 Осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез 
анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци; 

 Постигане на Специфична цел 1 - „Намаляване на количеството 
депонирани битови отпадъци“, на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по 
ОПОС 2014-2020 г. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
 

 

 Дейност № 1 – Дейности, свързани с подготовката на подаденото проектно 
предложение; 

 Дейност № 2 – Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки 
чрез приложимия способ по ЗОП; 

 Дейност №3 – Идейно проектиране на анаеробна инсталация и на 
съпътстващата инфраструктура; 

 Дейност №4 – Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на 
СМР във връзка с изграждане на анаеробна инсталация; 

 Дейност № 5-Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за 
разделно събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и 
на специализирани транспортни средства; 

 Дейност № 6 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 
строителни и монтажни работи по проекта и извършване на оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти: 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 Дейност № 7- Провеждане на процедури и подготовка на документация с цел 
издаване на административни актове по законодателството за околна среда; 

 Дейност № 8 – Организация и управление на проекта; 

 Дейност № 9 – Информация и комуникация; 

 Дейност № 10 – Доставка на мобилно оборудване за инсталацията; 

 Дейност № 11 – Доставка на офис обзавеждане и офис техника; 

 

 ПАРТНЬОРИ: Общините: Сливо поле, Иваново,Тутракан, Ветово – членове 
на РСУО-Русе 



ФИНАНСИРАНЕ: 

 Обща стойност на проекта: 34 841 674,21 лв. 

• 22 096 561,04 лв. - от Европейски фонд за регионално развитие; 

• 3 899 393,14 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет 
на Република България; 

• 3 085 547,33 лв. – собствен принос на Община Русе; 

• 5 760 172,70 лв. – недопустими разходи; 

 

• Период на изпълнение: 50 месеца  

• Начална дата: 10.04.2019 г. 
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ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

 От администрацията на Община Русе (вътрешен екип): 

 Ръководител – г- н Никола Кибритев 

 Координатор – г-жа Василена Николова 

 Финансист – г-н Светослав Робев 

 Юрист – г-жа Милена Трифонова 

 Експерт „Информация и комуникация“ – г-жа Ани Жекова 

 Експерт, осъществяващ контрол по изпълнение на СМР – инж. Камен 
Кръстев 

 Технически сътрудник – г-жа Ивелина Петкова 
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ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

Обявена е процедура за избор на външни експерти с цел техническо 

подпомагане на ЕУП, за следните длъжности: 

 Експерт „Мониторинг и докладване“; 

 Експерт „Управление на отпадъци“; 

 Инженер „Технология на третирането на отпадъците“ 

 Инженер „Газоснабдяване“ 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Изградена и функционираща анаеробна инсталация на територията на 
РСУО-Русе; 

 Намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 52 
% до 2023 г. 

 Увеличаване на количествата рециклирани/биоразградими отпадъци; 

 Намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване 
изменението на климата; 
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Екипът Ви благодари за 

вниманието! 
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