ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

На 04.06.2020 г. община Брезник подписа административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0046 – С01,
по Процедура BG16M1OP002-2.010 - „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ С договора ще се
финансират дейностите по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо в
община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14 – Брезник“.
Общата стойност на проекта е 1 259 267,18 лв., представляващи 100%
безвъзмездна помощ, от които 1 100 977,11 са финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие и 194 290,07 лв. са национално съфинансиране.
Проектът се реализира на територията на община Брезник и предвижда
техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Брезник
с площ 1,69 ха.
Основните дейности по проекта са:
1. Дейности по поготовка и изпълнение на проект за рекултивация на депо за
твърди битови отпадъци, община Брезник;
2. Техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, община
Брезник;
3. Организация и управление на проекта;
4. Информация и комуникация.
Проектът цели да бъде закрито общинското депо за неопасни отпадъци в
землището на гр. Брезник, като в резултат от изпълнението на проекта за техническа
рекултивация ще бъде рекултивирана площ от 1,69 ха. С постигане на целта за
рекултивация на цитираната площ Р. България ще направи още една стъпка за
закриване на процедурата по нарушение на правото на ЕС във връзка с Решението на
Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на
задълженията от страна на Република България на член 14, букви а-в от Директива
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.
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- Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води.
- Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от
замърсяване.
- Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в
околното пространство.
- Създаване на подобен на околното пространство ландшафт.
- Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите, протичащи в
депото.
Резултатът, който ще бъде постигнат с реализирането на проекта, е
рекултивация на депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Брезник с площ 1,69
ха.
Срокът на договора е 23 месеца.

