
 
 
 

Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., от Европейския  фонд за 
регионално развитие и Държавния бюджет на Република България. 
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ОБЩИНА  КУЛА 
 

 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 
 

Общинската администрация на град Кула, област Видин успешно завърши  проект № 
BG16M1OP002-2.010-0017  „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови 
отпадъци на територията на Община Кула“, финансиран по ОП “Околна среда 2014-2020 г”., ос 2 
“Отпадъци”, процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура 
по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, с  Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ  № Д-34-21/27.04.2020 г.   

Дейностите, които се изпълниха в рамките на проекта, имаха за цел техническа рекултивация на 
общинско депо за битови отпадъци в местността „Дери магаре“ с размери 18,3 дка, намиращо се на 1,5 км 
от града. Рекултивацията се изпълни качествено чрез метода „In Situ“, при което се реализираха мерки за 
капсулиране на отпадъците, с което се  предотвратява достъпа на повърхности води до него. 

 

 
 
Последователно бяха извършени дейностите: освобождаване от отпадъци на зоните извън 

депото; оформяне на тялото на отпадъците чрез пре-депониране и уплътняване; подравняване на 
откосите и платото с постигане на заложените параметри; изграждане на газоотвеждаща система; 
полагане на водонепропусклив геосинтетичен слой (геоглинен екран); нанасяне на рекултивиращ слой и 
извършване на биологична рекултивация в обхвата на депото, вкл. и оформяне на изолационен пояс 
около него. Създадена бе и система за мониторинг. 

След успешното изпълнение на дейностите на проекта терена в  местността „Дери магаре“ е 
приключила техническата  рекултивация, след което предстои биологична рекултивация за срок от 3 
години. След приключване на биологичната рекултивация, ще се промени предназначението на терена от 
сметище и общинския имот ще се превърне в пасище.   

Същевременно се реализираха и дейности за промоция и визуализация да проекта, включващи 
откриваща пресконференция, официална церемония „Първа копка“, публикация във вестник „Конкурент“. 
Бяха изработени и информационни и промоционни материали (брошури, табела, билборд, папка, 
химикалка, тефтер, др.). 

Общата стойност на проекта е 1 223 816, 36 лв., от които 1 040 243, 91 лв. от Европейския  фонд 
за регионално развитие и 183 572, 45 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република 
България. 

С успешната реализация на този проект, Общинската администрация Кула още веднъж доказва, 
че не само се грижи за благоденствието на своите граждани, но и полага големи усилия за опазване на 
околната среда и превръщането на Кула в град с европейска визия. 

Последните дейности по проекта, включващи Пресконференция и Официалната церемония за 
закриване ще се проведат на 28 април 2021 г. (сряда) от 14:00 часа.  

   
Повече информация - на сайта на община Кула - www.obshtina-kula.com и от екипа на 

проекта на Тел.:  0938 32227  и Е-мейл: Obshtinakula@abv.bg.               
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