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Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и 
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, 

Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен 

Бенефициент Община Мадан – водеща община  и общини  партньори – Златоград и Неделино. 
www.eufunds.bg 
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Продължава изпълнението на  проект “Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на 

територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино", съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на 

Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съгласно 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

№ BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017 г. 

 
 
В началото на месец април 2018 г. в изпълнение на ангажиментите си по разписан Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги № 18-У-031/26.02.2018 г. относно разработване на документации за 

възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините 

Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“, 

„Диверсо С“ ЕООД („Изпълнител“) предаде проект на разработени документации за участие в процедури за 

възлагане на обществени поръчки относно изпълнение на следните дейности по проекта: 

 Дейност 3: Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор на 

компостиращата инсталация; 

 Дейност 4: Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор на 

инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. 

Към настоящия момент Възложителят - община Мадан чрез определеният Екип за управление на проекта 

разглежда представените проект на тръжни документации, респективно изготвя становище/а относно 

качеството на изпълнение на работата. 

Предвиденото в рамките на проекта изграждане на инсталацията за предварително третиране на битови 

отпадъци ще намали количеството на депонираните битови отпадъци чрез сортирането им и предаване за 

последваща обработка на рециклируемите и оползотворими компоненти, съдържащи се в смесените 

битови отпадъци.  

Изграждането на инсталацията за компостиране и въвеждането на система за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци ще осигури рециклирането им чрез компостиране.  

 
07.04.2018 г. 
гр. Мадан

 


