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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

Община Малко Търново реализира 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 

 

 Община Малко Търново организира 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”, обект:  

“Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, 

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

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. 

 Официалната церемония „Откриване на обекта“  ще се проведе на 

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

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

Община Малко Търново. 

Основната цел на проектното предложение е подпомагане 

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. 

В резултат от  реализацията на проекта  се извърши  техническа 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в 
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местност „Вълково мъклище“ до с. Граматиково, което ще допринесе за 

изпълнение на задълженията на Р. 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, както и за подобряване на 

състоянието на околната среда в района на общинското депо до с. 

Граматиково, което от своя страна допринася за устойчиво развитие на 

Общината в дългосрочен период. 

 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. 

Проектът стартира на 04.06.2020 год. с влизане в сила на договора за 

финансиране. Срокът на изпълнение е 23 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора.   
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