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Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура
по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“
Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова № BG16M1OP0022.010-0033-С01 от 20.07.2020 г. сключен между кмета на Община Бобов дол и Главен директор
на Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда" в Министерство на околната среда
и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“ по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Процедура чрез директно
предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по
нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.
Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е изпълнение на задълженията на кмета на
общината съгласно Закона за управление на отпадъците, както и допринасяне за изпълнение на
задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с
постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14.
Обща стойност на одобрената безвъзмездната финансова помощ - 878 977.74 лв., от които:
85% - 747 131.08 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
15% - 131 846.66 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Срок за изпълнение на Административния договор – 22 месеца, считано от 04.08.2020 г. до
04.06.2022 г.
Основни дейности по проекта:
Основните дейности по проекта са подготовка и изпълнение на проекта; техническа рекултивация –
строително-монтажни работи; организация и управление на проекта, информация и комуникация,
подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки.
Очаквани резултати:
o
o
o
o

Закриване и рекултивация на общинското сметище;
Опазване на атмосферния въздух;
Ограничаване замърсяването на повърхностните води;
Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците, както и оформянето му в
относително непроменима фигура;

След приключване на всички дейности по административния договор, ще се извърши и биологична
рекултивация на общинското сметище.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

