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Техническа рекултивация на депо в м.„Райков чукар“ до с. Звездец 

 
ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ 

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. 

На 20.05.2020 год. между Министерство на околната среда и водите и община 
Малко Търново беше подписан Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG16M1OP002-2.010-0024-C01 за обект 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност 
„Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново ”. 
Проекта се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 

съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално 
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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“. 

Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 04.06.2020 год., съгласно 
условията на подписания АДБФП. Реализирането на същите допринесе за 

постигане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от 
Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно 
депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление 

на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните 
неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на 
човека, което беше и основната цел на проекта. 

Общинско депо в м. „Вълково мъклище“ до с. Граматиково 
Чрез извършената техническа рекултивация на 2 броя общински депа за 
неопасни отпадъци, разположени в местностите „Райков чукар“ до с. Звездец и 

„Вълково мъклище“ до с. Граматиково на територията на община Малко Търново 
бе постигната и специфичната цел на проекта, а именно техническа 
рекултивация на две общински депа, чийто експлоатация бе прекратена поради 

факта, че същите не отговарят на изискванията за функциониране на 
съоръжения от такъв тип. 

Всички основни дейности по проекта бяха изпълнени в рамите на определения с 
договора срок: 

Дейност 1. Подготовка и изпълнение –  в рамките на дейността бе извършена 
подготовка и изготвяне на експертни анализи и проучвания, 

обосновки,    анализ на данни, необходими за реализиране на проектното 
предложение. Изготвени бяха плановете за мониторинг и съгласувани с 
компетентните органи, актуализирани бяха работните проекти и изготвена 

оценка на съответствието им, осъществен бе авторски и строителен надзор за 
качественото изпълнение на дейностите по техническата рекултивация. 
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Дейност 2. Техническа рекултивация – изършена бе техническата рекултивация 

на общинските депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност 
„Вълково мъклище“.  Почистени бяха замърсените с отпадъци терени в района 
на всяко от депата. 

Дейност 3. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и 

подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки – подготвени 
бяха документациите и проведени процедурите за избор на изпълнители за 
осъществяване на дейностите по проекта, изпълнени бяха мерките за 
информация и комуникация, сформиран бе екип за управление на проекта. 

Дейностите по проекта бяха изпълнени в срок, съгласно условията на АДБФП. 

Същите приключиха на 26.05.2022 година с финална пресконференция 
проведена в гр. Малко Търново, на която бяха представени изпълнените 
дейности по проекта. 

Общата стойност на проекта е 1 530 096.50 лв., разпределени както следва: 

– Европейски фонд за регионално развитие – 1 300 582.02 лв. 

– Национално съфинансиране – 229 514.48 лв. 

Бенефициент: Община Малко Търново 

Проектът стартира на 04.06.2020 год. съгласно условията на договора за 
финансиране. Срокът за изпълнение на Договора бе 23 месеца, считано от 
датата на влизане в сила на договора. 

Тази публикация е създадена 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.    
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