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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 

  

 

 
 
През месец януари 2018 година продължава разглеждането и оценяването на подадените оферти във 
връзка с изборът на изпълнители относно: 
 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Избор на 

външни експерти в екипа за управление 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“, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда 2014 -2020 г.“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Избор на външен експерт 
„Специалист техническо изпълнение - строителен инженер“; Обособена позиция № 2 – Избор на 
външен експерт „Инженер транспортна техника и технологии“; Обособена позиция № 3 – Избор на 
външен експерт „Инженер еколог“ - http://www.madan.bg/currentNews-3290-newitem.html; 

 Възлагане чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с 
предмет: „Избор на изпълнител за 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.“ - 
http://www.madan.bg/currentNews-3299-newitem.html. 

При провеждането на горецитираните процедури се спазват принципите на равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. 
Очакваните резултати са: 
 избрани външни експерти и подписан договор, включително изпълнение на задачите от избраните 

външни експерти; 
 избрана фирма и подписан договор за изготвяне на документации за възлагане на обществени 

поръчки, респективно разработени документации за възлагане на следните обществени поръчки: 1. 
Инженеринг - Работно проектиране, Строително-монтажни работи и авторски надзор на компостираща 
инсталация; 2. Инженеринг- Работно проектиране, Строително-монтажни работи и авторски надзор на 
инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци; 3. Упражняване на строителен надзор 
при изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране 
на битови отпадъци; 4. Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията 
на инсталацията за предварително третиране; 5. Доставка на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и 
специализирана транспортна техника; 6. Информация и публичност на проекта; 7. Избор на оператор 
за експлоатация на изградените по проекта обекти и оказано съдействие и подпомагане на 
Възложителя. 
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