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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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ВЪЗЛОЖЕНО БЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ № 9 „ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА“ 

 

На основание проведена обществена поръчка, чрез публикуване на обява 

за събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на 

дейностите по  информация и публичност, във връзка с изпълнение на 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“ по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Избор на Изпълнител за организиране и 

провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за 

информация и публичност“ 

Обособена позиция № 2: „Избор на Изпълнител за изработка на печатни информационни 

материали“, 

НА 13.06.2018 Г. БЯХА РАЗПИСАНИ СЛЕДНИТЕ ДОГОВОРИ: 

 Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № 18-У-046/13.06.2018 г., подписан между 

община Мадан (Възложител) и „ЕПСИЛОН ФИНАНСИ‘ ЕООД (Изпълнител) с предмет: 

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на 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“ по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на информационни 

събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“ 

Обособена позиция № 2: „Избор на Изпълнител за изработка на печатни информационни 

материали“, 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“. 

 

 Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № 18-У-047/13.06.2018 г., подписан между 

община Мадан (Възложител) и „ЕПСИЛОН ФИНАНСИ‘ ЕООД (Изпълнител) с предмет:   

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на 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“ по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на информационни 

събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“ 

Обособена позиция № 2: „Избор на Изпълнител за изработка на печатни  информационни 

материали“, 
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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 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЕЧАТНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ“. 

 

Изпълнението на дейността ще бъдат изцяло съобразена с изискванията на Насоките за информация 

и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, и „Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.“ към 

Националната комуникационна стратегия. 

 

 

 

20.06.2018 г. 

гр. Мадан

 


