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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 разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени 

в открити процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките 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 рамките 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.“, 

продължава разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени по обявени процедури за 

избор на изпълнители на обществени поръчки, както следва: 

 открита процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО – МАДАН“, налична в „Профила на купувача“: 

http://www.madan.bg/currentNews-3404-newitem.html; 

 открита процедура с предмет: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ЗА СТРОЕЖИ: 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА 

ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“, налична на „Профила на купувача“: 

http://www.madan.bg/currentNews-3405-newitem.html. 

 

През месец август 2018 г. във връзка с влязло в сила Определение № 9510/11.07.2018г. на Върховния 

административен съд, всички действия по преустановената през месец юли 2018 г. процедура: „Инженеринг 

– изготвяне на работен проект, изпълнение на строително - монтажни работи на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци, включително обща инфраструктура, доставка и 

монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на територията на РДБО Мадан“, открита с Решение № 14 от 04.05.2018г., СЕ 

ВЪЗОБНОВЯВАТ, С ОГЛЕД НА КОЕТО СРОКЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 100, АЛ. 11 ОТ ЗОП. Подробна информация относно процедурата е достъпна на „Профила на 

купувача“: http://www.madan.bg/currentNews-3391-newitem.html. 

 

29.08.2018 г. 

гр. Мадан
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