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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 

  

 

 

 
 
 
 
Във връзка с реализацията 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“ съгласно 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017г. се 
сформира ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА (ЕУП).  
Екипът за управление на проекта се състои както от служители на бенефициента, така и от външни 
експерти. С външните експерти ще бъде сключен договор съгласно правилата на чл.49, ал.2 от Закона за 
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и след 
провеждане на приложима процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП).  
Членовете на ЕУП - СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАДАН са наети по правилата на Постановление № 189 от 28 
юли 2016 г. след издадена Заповед за сформиране на ЕУП № РД-465/28.11.2017 г. за заемане на следните 
позиции в проекта: Ръководител на проекта, Финансов експерт, Експерт „Мониторинг и докладване“, 
Координатор, Технически сътрудник и съхранение на документацията и Експерт "Информация и 
комуникация". 
ЕУП е отговорен солидарно за правилното, точно и своевременно изпълнение и отчитане на проекта през 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), за 
съблюдаване на предпоставки за възникване на рискове от нередности и тяхното предотвратяване и за 
осигуряване на благоприятна среда за изпълнение на проекта. 
Организационната структура за управление на проекта демонстрира наличие на административен 
капацитет и ясното разделение на функциите на отделните членове в него. Тя ще гарантира постигането на 
очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, 
отчетност и прозрачност.  
Дейността на ЕУП е насочена към: 
� Осигуряване на успешно изпълнение на проекта и постигане на проектните цели;  
� Оптимизиране на използването на проектните ресурси;  
� Постигане на ефективна координация и комуникация с изпълнители на дейностите;  
� Осигуряване на прозрачност в управлението на проекта;  
� Осигуряване на добра отчетност и контрол върху изпълнението. 
При изпълнение на заложените проектни дейности стриктно ще се прилагат следните хоризонтални 
принципи – законност, партньорство, прозрачност и публичност, равни възможности и предотвратяване на 
дискриминация. 

 
 
 
 
 


