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Община Рила започва изпълнението на проект за рекултивация на 

съществуващото  депо за неопасни битови отпадъци, разположено в местността 

„Момена“ в землището на град Рила  на 1,8 км южно от града. 

Проект № BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование  „Рекултивация на депо за 

неопасни битови отпадъци – град Рила“ е одобрен за финансиране по приоритетна ос 

№ 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съгласно 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-68/15.07.2020г. 

Изпълнението на настоящия проект е пряко свързано с изпълнението на 

задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС 

във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по 

дело С-145/14, с което  страната ни не е предприела необходимите мерки, така че 

съществуващите в страната депа за неопасни отпадъци да продължат да действат след 

16 юли 2009 г. само ако отговарят на изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета 

от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци. 

Депото е в експлоатация от 1979 г. и е с площ -  52 700 кв.м.  Tо е с 

преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат. 

Река „Рилска“ преминава на разстояние 250 м от площадката на депото, но поради 

липса на  естествена геоложка бариера дъждовните води, преминавайки през тялото на 

депото замърсяват почвата и подпочвените води. Наличието на депото сериозно 

застрашава екологичното равновесие в района и поради близостта си със защитена 

зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, която е част от 

Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. 

Основните цели на проект „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци - 

град Рила“ включват подобряване на екологичните характеристики на района, 

предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда 

и произтичащите от тях рискове за здравето на населението. 



Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез техническата рекултивация на 

терена на депото - основна дейност на проекта. С предвидените рекултивационни 

мероприятия се цели: Укрепване на земното покритие над сметището и склоновете му и 

постигане на дълговременната му устойчивост; Максимално изолиране на отпадъците; 

Подобряване ландшафта на района. 

Проектът е на стойност 2 923 353.84 лв., от които 2 484 850.76 лв. финансиране 

от ЕС чрез ЕФРР и 438 503.08 лв. Национално финансиране. 

Проектът е със срок на изпълнение от 30.07.2020г. до 02.05.2020г. 

 

       

      Общинска администрация, Община Рила 

17.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тази публикация  е създаден в изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.010-0025 „Рекултивация на депо за 

неопасни битови отпадъци – гр. Рила“ 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 2014-2020г.“, съфинансирана в размер до 85 % от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС и съгласно Административен договор № Д – 34 – 68 от 15.07.2020г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г. 


