
 

 
 
                       

Този документ е създаден по проект  №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за 

съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното 

становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите.   www.eufunds.bg  

ПОКАНА 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ  

„ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА“  ПО ПРОЕКТ: 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко 

Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 

съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 

 АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Община Малко Търново, в качеството си на бенефициент по проект 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община 

Малко Търново” АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01, финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от 

Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, съобщава, че организира 

официална церемония „Откриване на обекта“  на обект:  “Закриване и 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в 

местност „Вълково мъклище“ до с. Граматиково“. 
 

Официалната церемония  „Откриване на обекта“  ще се проведе на 

26.05.2022 от 11.00 ч. в района на общинско депо за неопасни отпадъци, 

разположено  в местност „Вълково мъклище“ до с. Граматиково, 

Община Малко Търново“. 

 

Приложение: Програма на пресконференцията 

 

С уважение, 

Илиян Янчев 

Кмет на Община Малко Търново 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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П р о г р а м а 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ  

„ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА“ НА ОБЕКТ:  “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗПОЛОЖЕНО  В 

МЕСТНОСТ „ВЪЛКОВО МЪКЛИЩЕ“ ДО С. ГРАМАТИКОВО 

 ПО  ПРОЕКТ: 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност 

„Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана 

от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз, АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01 

 
Бенефициент по проекта Община Малко Търново 

 

Церемонията „Откриване на обекта“  ще се проведе на 26.05.2022 от 11.00 ч. в местност 

местност „Вълково мъклище“ до с. Граматиково, община Малко Търново. 

 

10:45–11:00 – Посрещане и регистрация на участниците в официалната церемония. 

 

11:00 – 11:10  –  Откриване  на  церемонията, представяне на официалните лица.  

 

11:10 – 11:30  –  Приветствия от кмета на община Малко Търново и официалните гости. 

 

11:30 – 11:40 – Рязане на лента. 

11:40 – 12:00 – Кетъринг, свободни дискусии и разговори, снимки. 

12:00 – 12:10 –  Закриване на церемонията. 

http://www.eufunds.bg/

