
                                                                                     

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  № BG16M1OP002-2.010-0038 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на 

с.Дъбравите, община Белово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове. 

По покана на община Белово за публично събитие „Финална 

пресконференция“ и официална церемония за „приключване на проекта“ по 

проект и дейност ,,     Мерки за информация и комуникация ,, съгласно 

АДБФП Д-34-29/01.06.2021год. Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -

0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село 

Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-

145/14 

на 09. 05. 2021 г. от 10.30 часа се проведе ,,Финална пресконференция,, в 

ритуална зала на Народно читалище ,,Св. Св. Кирил и Методий - град 

Белово,,,  и от 11.30 часа официална церемония по приключване на 

обекта на терена. 

 

На церемонията присъстваха служители на община Белово, 

представител на строителя и надзора, външните експерти и ЕУП от 

община Белово. 

 

Данни за СТРОЕЖ: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СМЕТИЩЕ ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В УПИ - I, МЕСТНОСТ „ВУЧАТА МОГИЛА” ПО КК НА С. 

ДЪБРАВИТЕ, ОБЩИНА БЕЛОВО - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“ 

ЕТАП I – ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ И ЧАСТ ОТ БИОЛОГИЧНА 

РЕКУЛТИВАЦИЯ 

Местонахождение: УПИ-І, местност „Вучата Могила” по КK на с. Дъбравите, общ. 

Белово, обл. Пазарджик 

Възложител: Община Белово 

Консултант (Строителен надзор): “СД Консулт“ ООД, гр.Смолян 

Инженеринг: „ДЗЗД Белово 2021“ (членове на обединението „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД 

с Удостоверение от КСБ № IV – TV 008862 и „Томи 2003“ ЕООД – проектиране и авт. 

надзор („РЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – подизпълнител на „Томи 2003“ ЕООД за 

проектиране и авт. надзор) 

  

  

Строежът е  изпълнен съгласно одобрения проект както следва: Етап І - техническа 

рекултивация и част от биологична рекултивация. изпълнени всички подготвителни 

работи, по преместване на отпадъците и оформяне на тялото на депото, техническата 

рекултивация, изпълнение на мониторинговите елементи, отводнителни канавки и 
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италиански улей, както и началните дейности по биологична рекултивация, а именно 

торене, затревяване, стартово поливане. 

Рекултивацията на депото включва дейности, реализирани на обща площ от 24, 908m2, 

обхващащи имот УПИ І ,,За рекултивация на сметище за битови отпадъци” и Освободена 

площ – след прибутването и уплътняването на отпадъците -площ от 17,734 дка. 

терени извън УПИ І върху част от ПИ 24414.39.106 в местност „ВУЧАТА МОГИЛА” по 

КK на с. Дъбравите , Общ. Белово, Обл. Пазарджик. 

За закриване и рекултивация на сметището, са изпълнени следните строително-монтажни 

дейности по реда на тяхното изпълнение:Прибутване на отпадъците;Преоткосиране на 

отпадъците в тялото на депото;Премахване на щетите, нанесени на околните терени при 

СМР на обекта чрез почистване от отпадъци.Изкопи механизирани /прибутване/ и превози 

на отпадъци и освобождаване на заети терени от отпадъци, извън отредената площ за 

рекултивация;Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;Отводнителни 

канавки /ОК/ за повърхностни води около депото (изпълнени след рекултивацията на 

депото);Изпълнение на биологична рекултивация – торене, затревяване и стартово 

поливане;Изграждане на мониторингова система – за подземните води /кладенци/, 

повърхностните води и нивелачни репери за контрол на топографията на депото. 

Контурът на замърсените терени извън имота, подлежащ на рекултивация е с обща площ 

17734 m2 и , а обемът на отпадъците за преоткосиране е почти 31868,82м3. Обекта е приет 

от междуведомствена комисия на 27.08.2022год. , и има Окончателен Доклад № 05-78/ 

03.05.2022 год. от “СД Консулт” ООД гр. Смолян, дружество упражнило строителен 

надзор, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ по изпълнение на обекта. 
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