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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. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

            Община Мадан, в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на 

ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ "ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА" по 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“, в изпълнение на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 

от 20.11.2017 г. по Процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“, 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. 

  Събитието ще се проведе на 17 май 2021 г. (понеделник) от 13:30 часа на 

площадката на РДБО Мадан, разположена на територията на землището на с. Шаренска, м. 

Кармаджицка, община Мадан, област Смолян, на 3 км. югозападно от центъра на гр. Мадан 

по общински път № SML 2155 - / SML 2131 Мадан – Върба /.  

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни. 

Осигурен е транспорт. Тръгване от паркинга на община „Мадан”- ул. "Обединение" 

No.14,  в 13,15 ч.  

   

С уважение:  

инж. ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ 

Кмет на община Мадан 

 

http://www.eufunds.bg/
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ПРОГРАМА 

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА“ 

 

 

Дата на провеждане: 17 май 2021 г. 

Начален час: 13:30 часа 

Място:  площадката на  РДБО Мадан, разположена на територията на землището на с. 

Шаренска, м. Кармаджицка, община Мадан, област Смолян, на 3 км. югозападно от центъра 

на гр. Мадан по общински път № SML 2155 - / SML 2131 Мадан – Върба /.  

 

 

13:00 - 13:15 часа – отпътуване за РДБО Мадан  и регистрация на участниците /попълване 

на присъствен списък  

13:30 часа -  Посрещане на официалните гости 

13:45 часа -  Тържествени  приветствия 

14:00 часа -  Откриване на обекта 

14:05 часа -  Кетъринг 

14:30 часа -  Отпътуване  с организиран транспорт 

 

„Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от 

Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“ 

 

 

Ще бъдат спазени всички мерки за безопасност за ограничаване разпространението на COVID-19. 
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