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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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На 12.03.2018 г. се публикува 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“. 
 
Срокът за получаване на офертите е 20.03.2018 г., 1700 часа. 
 
Обхватът на обособените позиции по процедурата е както следва: 
- Обособена позиция № 1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на 

информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“: 

№ Дейност Количество 

1. 
Изработване на Инструкция за осигуряване на информация и публичност, 
съдържаща всички изисквания за задължителната визуализация на проекта. 

1 бр. 

2. Изработване на Интернет банери. 3 бр. 

3. Организиране и провеждане на начална/ откриваща пресконференция. 1 бр. 

4 Организиране и провеждане на заключителна пресконференция. 1 бр. 

5. Организиране и провеждане на официална церемония/събитие "Първа копка". 1 бр. 

6. 
Организиране и провеждане на официална церемония/събитие "Откриване на 
обекта“. 

1 бр. 

7. 
Подготвяне и публикуване на  публикации в местните медии, съдържащи 
информация за напредъка на проекта. 

4 бр. 

8. 
Изработване и брандиране на химикалки за целите на началната и заключителната 
пресконференция. 

200 бр. 

9. 
Изработване и отпечатване на  информационни стикери, за поставяне върху 
закупената техника и оборудване. 

550 бр. 

10. Изработване и поставяне на  билборд. 2 бр. 

11. Изработване и поставяне на  постоянни обяснителни табели. 2 бр. 
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- Обособена позиция № 2: „Избор на Изпълнител за изработка на печатни информационни 
материали“: 

№ Дейност Количество 

1. Изработване на папки за целите на началната и заключителната пресконференция. 200 бр. 

2. Изработване на тефтери  за целите на началната и заключителната пресконференция. 200 бр. 

3. Изработване и отпечатване на брошури. 

2 вида 
брошури в 
тираж от 

500 бр. 
всяка, общо 

1000 бр. 

 
Основната цел на обществена поръчка е спазване на изискванията на Единния наръчник на 

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

Националната комуникационна стратегия и изискванията на Насоките за информация и 

комуникация на проекти финансирани по ОП "Околна среда 2014-2020 г", при спазване на 

Регламент (ЕС)№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и 

Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г.  С осъществяване на 

дейностите, предмет на обществената поръчка ще се информира широката общественост за 

съфинансирането предоставено от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално 

развитие по ОП "Околна среда 2014-2020г.", популяризиране и представяне целите на проекта 

пред широк кръг лица. 

 
 

 

 


