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№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 
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по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
 
1. Данни за възложителя: 
 
Община Малко Търново, ул.”Малкотърновска комуна” № 3, град Малко Търново, област Бургас. 
 
2. Институционална рамка: 
Тази обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с 

възлагането на дейност, предвидена в Проект: "Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-
2013 г.", финансиран  по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, подписан между Община Малко 
Търново и Министерство на околната среда и водите, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 
правителството на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, и по-
специално с цел предприемане на  надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност на проекта.  

 
Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 

11.07.2006 г., който отменя Регламент на Съвета № 1164/94.  
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на 

политиката на ЕС в тази област.    
Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) е разработена по Националната 

стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013 година. На база на 
анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат 
осъществени и финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната 
програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 година България 
да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на 
живот, доходи и социална чувствителност. 

ОПОС се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и 
отразява ангажиментите, поети от Република България.   

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани 
с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за 
които ще бъде предоставено финансиране. 

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 
естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  

Специфичните цели на програмата са изведени, както следва: 

 Опазване и подобряване състоянието на водите;  

 Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  

 Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната 

и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. 
 
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна 

политика за околна среда" в Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното 
управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро 
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финансово управление. В тази връзка, Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с 
разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата 
от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда".  

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира 
избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по 
оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, 
съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.  

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", дирекция "Кохезионна 
политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с 
изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия 
регламент 1083/2006.  

 
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в 

Министерство на околната среда и водите. 
Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните 

задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране, Междинното звено: съветва 
потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения; извършва детайлна оценка на 
проектни предложения, преминали успешно формална оценка; извършва оценка на капацитета на потенциалния 
бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.  

В процеса на изпълнение на проекта, Междинното звено контролира правилното прилагане и 
изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. 
Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и 
физическо изпълнение на проекта от бенефициента. 

По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията 
към бенефициентите по програмата, ще бъде Междинното звено.   

 
ІІ. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
 
1. Обща информация: 
 
Проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко 

Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 
№BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", финансиран съгласно 
договор № DIR-510211621-С001/24.10.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, подписан 
между Община Малко Търново и Министерство на околната среда и водите. 

 
Предвидени са следните дейности за реализация на проекта: 
Дейност 1: Проучване и проектиране 
1.1.Проучвания и проектиране направени преди кандидатстването 
1.2.Дейности по проучване и проектиране по време на кандидатстването 
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти 
Дейност 3: Строително-монтажни работи 
Поддейност 00: Подготовка на обекта за строителство 
Поддейност 01: СТОПАНСКИ ДВОР, който включва СМР на следните подобекти- 
Подобект 01.01. Административно-битова сграда и технически резервоар  
Подобект 01.02. Гараж и навес за транспортни машини  
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Подобект 01.03. КПП и кантар  
Подобект 01.04. Автомивка 
Подобект 01.05. Дезинфекционна яма  
Подобект 01.06. Трафопост 
Подобект 01.07. Дизел агрегат 
Подобект 01.08. Каломаслоуловител 
Подобект 01.09. Изгребна яма  
Подобект 01.10. Площадка за високотемпературно изгаряне на биогаз – модулен тип 
 
Поддейност 02: Изграждане на КЛЕТКА 1 за неопасни  отпадъци, състояща се от изграждане на: 
Подобект 02.01. -ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ 
Подобект 02.02. - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 
Подобект 02.03. - ДОЛЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 
Подобект 02.04. - СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ 
Подобект 02.05. - РЕЗЕРВОАР ЗА ИНФИЛТРАТ 
Подобект 02.06. - ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 
Подобект 02.07. - ГАЗОУЛАВЯНЕ 
Подобект 02.08. - СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ 
Последните 3 подобекта (02.06, 02.07, 02.08) ще се изпълняват на следващ етап, когато Клетка 1 бъде 

запълнена. 
 

Поддейност 03: Изграждане на ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА, която включва СМР за: 
Подобект: ОГРАДА 
Подобект: ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЪТ на площадката 
Подобект: ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 
Подобект 00.04 Ландшафтно устройство 

 
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения 
Поддейност: 4.1. Машини и съоръжения, включени в договора за доставка 
Поддейност: 4.2. Машини и съоръжения, включени в договора за СМР 
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 
5.1 Управление на проекта 
5.1.1 Звеното за изпълнение на проекта 
5.1.2 Външна техническа помощ 
5.2 Публичност 
Дейност 6: Одит 
7.1. Строителен надзор : вкл. Надзор по време на строителството ,Управление на качеството, Надзор 

при изпитванията и пуска в експлоатация; 
7.2 Авторски надзор. 

 

2. Цели и задачи на проекта: 

Регион Малко Търново е един от 23-те приоритетни района, в които предстои да се изградят депа за 
обезвреждане на битови отпадъци, в изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците за периода 2009-2013  

Основна цел: Да се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци  

Конкретни цели:  
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A) Да се гарантира екологично устойчиво управление на отпадъците в региона; 

Б) Да се осигури възможност за третиране и рециклиране/оползотворяване на отпадъците на 
регионалното депо, в съответствие с регионалните цели; 

В) Да се подобрят показателите на компонентите на околната среда; 
Г) Да се изгради социално поносимо за населението регионално съоръжение за обезвреждане на 

битови отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона; 

Проектът съответства на Общински план за развитие на община Малко Търново 2007-2013 г.  
 
3.  Необходимостта от проекта 
Проектът е необходим, за да се изпълнят законовите ангажименти по отношение на опазване на 

околната среда, в частност недопускане на замърсяване на околната среда от отпадъци. 
4.Анализ на търсенето 
Разчетите за количествата отпадъци са правени като се отчитат: 

 демографските и миграционни тенденции,  

 тенденциите по отношение на генерирането на отпадъците, в т.ч. от нарастващия 
туристически поток, 

 изпълнението на регионалните цели за намаляване количествата отпадъци за 
депониране и за оползотворяване на отпадъци, 

 определяне на количествата отпадъци за депониране. 
 
5. Налична инфраструктура 

Съществуваща система за сметосъбиране 
Дейността по събиране, извозване, съхранение и обезвреждане на битовите и строителни отпадъци в 

община Малко Търново се осъществява от Общинско предприятие БКС по чл. 52 от Закона за общинската 
собственост. Сметосъбирането на отпадъците се осъществява със следните специализирани автомобили: 

- контейнеровоз ГАЗ 53А – за контейнери от 4 м3 – 2 бр.; 

- сметовозна кола „Шкода-Европа” – за кофи „Мева” – 1 бр.; 

- булдозер – 2бр. 
Битовите отпадъци  се събират в контейнери с обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. В 

град Малко Търново отпадъците се извозват съгласно график – един път седмично, а в селата от общината – 
един път на 14 дни. След осъщественото засилено строителство на къщи за отдих и туристически комплекси в 
региона, все по-често се налага извозването на отпадъците да бъде извършвано на по-чести интервали. 

 

Брой на съдовете по видове и населени места и райони и месечна честота на извозване на 
отпадъците (към март 2012 г.)  

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

БРОЙ 

КОНТЕЙНЕРИ С ОБЕМ 4 

М3 

БРОЙ КОФИ ЗА 

СМЕТ ТИП “МЕВА” 
С ОБЕМ 0,11 М3 

ЧЕСТОТА НА 

ИЗВОЗВАНЕ ЗА МЕСЕЦ 

гр. Малко 
Търново 

45 800 4 

с. Граматиково 13 100 2 

с. Звездец 10 80 2 

с. Забърно 5 0 2 

с. Бръшлян 4 0 2 



                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
6 от 18 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

с. Визица 4 0 2 

с. Стоилово 4 0 2 

с. Калово 4 0 2 

с. Бяла вода 4 0 2 

с. Близнак 4 0 2 

с. Евренозово 4 0 2 

с. Младежко 4 0 2 

с. Сливарово 4 0 2 

 

Прието е решение на Общинския съвет през 2012 г. да се закупят един сметоизвозващ камион 
(комбиниран – за контейнери Бобър и Мева – втора употреба) и контейнери Бобър, като за тази цел са 
предвидени средства в план-сметката за ТБО.  

Рециклиране/оползотворяване 

На територията на общината няма разположени изкупни площадки на лицензирани фирми за 
изкупуване на вторични суровини и система за организирано събиране на отпадъци от опаковки. 

На територията на общината има отредена площадка за събиране на черни и цветни метали. Фирмите, 
осъществяващи дейности по изкупуване на черни и цветни метали, са “НЮСТРОЙ” ЕООД, и “Феникс Инвест” 
ООД. 

 

Депониране 

Битовите отпадъци се депонират на три отредени депа за битови отпадъци, намиращи се в землищата 
на гр. Малко Търново, с. Граматиково и с. Звездец. 

Действащото в момента депо на  гр. Малко Търново се намира на 2 км от града в месността 
«Сушица». Това е старо депо от 1988 г. Проектният му капацитет е 90 000 куб. м. Към 31.12.2007 г. остатъчния 
му обем е 27 344 куб. м. или 6 836 т. отпадъци. Депото е отредено неконтролирано. Има утвърден от РИОСВ – 
гр.Бургас план да привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и 
изисквания за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. 

Второто депо се намира на 1 км от с. Граматиково в м. «Боже име». Проектният му капацитет е 40 000 
куб.м. Към 31.12.2007 г. остатъчният му обем е 6 412 куб.м. или 1 603 т. отпадъци. Депото е отредено през 1988 
г. като неконтролирано. Има утвърден от РИОСВ – гр.Бургас план да превеждане в съответствие с 
изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изисквания за изграждане и експлоатация на депо 
и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Третото депо е на с. Звездец. Намира се на 1 км от с. Звездец, в м. «Остра чука» има 30 000 куб.м 
проектен обем, към 31.12.2007 г. има остатъчен обем 8 884 куб.м., или 2 221т. отпадъци, също попада във вида 
отредено неконтролирано. Периодично се извършва пробутване и запръстяване с булдозер. Има утвърден 
от РИОСВ – гр.Бургас план да превеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за 
условията и изисквания за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Опасни и други специфични отпадъци от бита 
В общината няма системи за събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата, като батерии, 

луминесцентни лампи и др. Има отредени за целта пунктове, които не са оборудвани. На територията на 
общината няма лицензирани фирми за събиране на излезли от употреба МПС, автомобилни гуми, акумулатори и 
отработени моторни масла. 
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Батерии и акумулатори. С Решение № 191/17.05.2001 г. на Общински съвет - Малко Търново е 
определена площадка, находяща се в двора на Общинско предприятие "БКС"  гр. Малко Търново, за 
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Отработени масла. С Решение № 192/ 17.05.2001 г. на общински съвет - Малко Търново са определени 
места за смяна на отработените моторни масла. 

Излезли от употреба МПС. На територията на община Малко Търново няма обособена площадка за 
временно съхраняване на ИУМПС и центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Предстои определянето на 
общинска площадка за събиране и временно съхраняване на ИУМПС с  Решение на Общински съвет. 

 
Строителни отпадъци  
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и няма конкретни 

данни за количествата и състава им. Няма практика за разделянето и сортирането на строителните отпадъци и 
обикновено те се третират съвместно  с битовите отпадъци или се използват за запълване на негативни земни 
форми, получени в следствие на антропогенна дейност – добиване на невъзстановими природни ресурси. 

 
6.Роля на проекта 
Проектът ще осигури третиране, рециклиране/оползотворяване на образуваните на територията на 

община Малко Търново отпадъци и екологосъобразното им депониране. 
 

Създаването и постоянното усъвършенстване на Регионалната система за управление на отпадъците в 
регион Малко Търново е в пълно съответствие с основните европейски и национални политики по Околна среда, 
определени в основните нормативни актове и документи в сектор „Управление на отпадъците”. 

С проекта се предвиждат: 

- Геоложка бариера (долен изолационен екран от уплътнен глинен слой и полиетиленово фолио), която 
предпазва от замърсяване на почвите и подземните води. 

- Системата за улавяне, отвеждане и третиране на инфилтрата (геоложка бариера, дренажна мрежа) 
предотвратява замърсяването на подпочвените и повърхностни води и почвите. 

- Системата за събиране и обезвреждане на биогаза намалява емисиите на парникови газове, вредното му 
влияние върху флората и фауната и предотвратява инциденти от избухване и самовзривяване в тялото на 
депото. 

Техническите мерки в предвижданата инвестиция осигуряват спазването на принципа за предприемане на 
превантивни действия в посока на трайно и постоянно подобряване на околната среда чрез изпълнение на 
собствен мониторинг на компонентите на околната среда както по време на експлоатацията, така и в след-
експлоатационния период от минимум 30 г.  

Освен това при изпълнението на проекта се очакват и следните ползи по отношение на опазването на 
околната среда: 

-Спазване на европейските политики за ООС, в т.ч. и по изменение на климата; 

-Спиране на загубата на биологично разнообразие; 

-Опазване и съхранение на природните ресурси; 

-Увеличаване на броя на населението обхванато от интегрирани системи за управление на отпадъците 
в т.ч.: 

- Получаване на качествена и адекватна услуга на жителите на целия регион 

- Позволява регламентираното закриване и рекултивация на съществуващите депа. 
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- Намаляване на количеството отпадъци при източника – разделно събиране на „зелени”отпадъци. 

- Мерки за публичност и информираност, които да повишат знанията и мотивацията на населението за 
намаляване на отделянето на отпадъците, както и разделното им събиране. 

Постепенното навлизане на подхода за разделно събиране изисква време и възпитание, преди да даде 
основен и значим ефект. Цялостната организация на дейностите по отпадъците предвижда и организираното 
разделно събиране на отпадъците, в т.ч. и  масово разпространени отпадъци и опасни отпадъци от бита. 
Общинската администрация ще обърне особено внимание на развитието на системите за разделно събиране 
при източника и въвеждането на системи за постигане на стойностите на определените индикатори. Ще се 
наблегне на информиране и обучаване на населението да отделя ‘мокрия’ от ‘сухия’ отпадък. 

 
ІІІ. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
 
Целта на тази обществена поръчка е да бъде избран  изпълнител, който да осъществи надлежни мерки 

за осигуряване на информираност и публичност  по Проект: "Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Малко Търново". 

 Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от 
Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", в рамките, на който се прави настоящата 
обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява договорът на изпълнителя, следва да се предприемат 
надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност.  

Мерките за информация и публичност имат за цел да се постигне: 

- максимална обществена информираност относно изграждането на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Малко Търново". 

- пълна прозрачност по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; 
- информираност на гражданите за ролята на Европейския съюз и другите държави членки за 

реализиране на интегрираната система за преработка на отпадъци при отпускането на помощта и за 
резултатите от нея; 

- да насърчава, подпомага политиките на разделно събиране на отпадъците, рециклиране и 
компостиране; 

- да формира отговорно отношение към околната среда;  
 - да развива зелените политики на Европейския съюз като съдейства за подобряване на  
качеството на живот на гражданите на Община Малко Търново.  

При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на 
публичност и информация, Изпълнителят следва стриктно да спазва Насоките за информация и публичност на 
проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, публикувани и периодично актуализирани на сайта 
на Управляващия орган на ОПОС. 

 
ІV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ТАЗИ 

ПРОЦЕДУРА: 
 
1. Обект на обществената поръчка. 
Обектът на тази обществена поръчка е предоставянето на услуга, изразяващи се в изпълнение на 

мерките за информираност и публичност  на Проект: "Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-
2013 г.". 

Община Малка Търново в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на 
набор от мерки за ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването 
на информация и публичност на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Малко Търново. В тази насока по проекта са предвидени за изпълнение следните задачи – изработване 
на  печатни материали /брошури, дипляни/, информационни табели –билборд и постоянни обяснителни табели, 
официални церемонии, пресконференция, информационни стикери, допълнителни рекламни материали – папки 
и тефтери, конферентни чанти, фланелки, флаш-памет, химикалкилки.  

Всички действия за информация и публичност, предназначени за бенефициентите,  широката общественост, 
целевите групи и участниците, включват следните задължителни елементи: 

 Флагът на Европейския съюз/ЕС/ в съответствие с графичните стандарти,/ включени и в Анекс І от 
Регламент ( ЕО) № 1828/2006); 

  Названието „Европейски съюз”; 
 Пълното наименование на ЕФРР- „Европейски фонд за регионално развитие”/ прилага се проектите, 

съфинансирани от ЕФРР/; 
 Пълното наименование на КФ – „Кохезионен фонд”/ прилага се проектите, съфинансирани от КФ/; 
 Логото и слогана на ОПОС - |”Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г” и „Решения за по- добър 

живот”; 
 Логото на „Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г”; 
При изпълнине на всички действие за осигураване на информация и публичност на проектите 
бенифициентите и изпълнителите са длъжни да спазват всички технически правила описани в Насоките за 
информация и публичност на проектите 
http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf  и 
Графичните стандарти: http://ope.moew.government.bg/bg/logos 

 

2. Конкретни задачи на Изпълнителя и параметри на мерките за информация  и публичност  
 

 
1. Изработване и доставка на печатни материали: 
 

Продукт: Брошури, дипляни 2 х 200бр.    
 
 

 
2. Изработване, доставка и монтаж на билборд: 
 

Продукт: Билборд 
 

1 бр.  

 
3. Изработване, доставка и монтаж на постоянна обяснителна табела: 
 

Продукт: Постоянна обяснителна табела 
 

1 бр.   
 

 

http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf
http://ope.moew.government.bg/bg/logos
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4. Изработване  и доставка на информационни стикери: 
 

Продукт: Информационни стикери  
 

120 бр.   

5. Изработване  и доставка на допълнителни рекламни материали: 
 

Продукт: Папки и тефтери  200бр. 

Продукт: Конферентни чанти 50бр. 

Продукт: Фланелки 100бр. 

Продукт: Флаш - памет 100бр. 

Продукт: Химикалки 200бр. 

6. Организиране на официални церемонии: 
 

Стартиране на обект СМР („първа копка”) 
 
Откриване на обект СМР  („откриване на обекта”)  
 

1 бр. 
 
 

1 бр. 
 

7. Организиране на пресконференция: 
 

Пресконференция във връзка със стартирането 
на проекта 
 

1бр. 

Допълнителна информация за участниците: 
Посочените в таблицата цени са референти и не следва да бъдат надвишавани: 

 
Вид на разхода за публичност 

К/во 
Бр. 

Ед. цена  
(лева) 

 Обща 
стойност 
без ДДС 
(лева)  ДДС 

  
обща стойност  
 

           

1.Печатни материали (брошури, дипляни)             400 2,00 800,00 160,00 960,00 

2.Билбордове  1 1 000,00 1 000,00 200,00 1 200,00 

3.Постоянни обяснителни табели 1 2 000,00 2 000,00 400,00 2 400,00 

4.Официални церемонии  2 3 000,00 6 000,00 1 200,00 7 200,00 

5.Пресконференция 1 500,00 500,00 100,00 600,00 

6.Информационни стикери  120 5,00 600,00 120,00 720,00 

7.Допълнителни рекламни материали     5 550,00 1 110,00 6 660,00 

- папки и тефтери 200 4,00 800,00 160,00 960,00 

- конферентни чанти 50 15,00 750,00 150,00 900,00 

- фланелки 100 15,00 1 500,00 300,00 1 800,00 

- флаш-памет 100 15,00 1 500,00 300,00 1 800,00 

- химикалки 200 5,00 1 000,00 200,00 1 200,00 

Общо за поръчката     16 450,00 3 290,00 19 740,00 
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Спецификации и изисквания: 
Общи изисквания на Възложителя: 
Изпълнителят следва да изпълни дизайн, предпечат и печат  и достави на място в община Малко 

Търново в пълния тираж описаните по- долу материали. 
Всички видове материали, описани по- горе, следва да бъдат изработени в един и същ дизайнерски 

стил (да имат единна визия).  
Изпълнителят следва да предложи по време на изпълнението най-малко 3 варианта на дизайн, като 

Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да възложи на Изпълнителя различен от 
предложения дизайн.   

Преди печата на всеки един вид материал, Изпълнителят следва да съгласува крайния продукт с 
Възложителя до получаване на одобрение. 

Дизайнът на печатните информационни материали трябва да включва всички задължителни елементи 
за  визуализацията на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, като допълнително изискване е 
да бъде отпечатан и адресът на официалната страница на ОПОС: http://ope.moew.gowernment.bg/. 

За промоционалните материали на хартиен носител е препоръчително да се използва рециклирана 
хартия с оглед екологичния характер на проекта.  

Срок за изработване/доставка/монтаж/организиране: определя  се в  календарни дни от Възложителя с 
възлагателно писмо, съдържащо необходимата информация за  подготовката на съответния материал, продукт 
или събитие; 
 
1. Изработване и доставка на печатни материали: 
 

Продукт: Брошури, дипляни  -  общо 400 бр., от които, както следва: 
 
- Изработване на печатни брошури – 200 бр., съдържащи следната информация: представяне на 

проекта, описание на дейностите и сроковете, размерът на финансирането, финансовите източници, 
изпълнителите. 

Технически параметри:  
- Формат – А5;  
- тяло – 8 стр. , вкл. корица; 
- пълноцветен печат – 4+4;  
- медия – рециклирана хартия –150 гр.; 
- корица – рециклирана хартия - 250 гр.; 

Тираж – 200 бр. 
Допълнителна информация: брошурата трябва да бъде изготвена в началния етап на изпълнение на 

проекта; основната информация и снимковия материал ще бъде представен от Възложителя.  
Брошурата трябва да бъде подготвена и отпечатана за целите на  пресконференцията по проекта. 
- Изработване на печатни брошури – 200 бр., съдържащи следната информация: представят 

резултата от проекта, размера на финансирането, финансовите източници, изпълнителите. Издава се и една 
листовка за всички домакинства и служби, в която да се обясни системата за разделно събиране. 

Технически параметри:  
- Формат – А5;  
- тяло – 8 стр., вкл.  корица; 
- пълноцветен печат – 4+4;  
- медия – рециклирана хартия –150 гр.; 
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- корица – рециклирана хартия - 250 гр.; 
Тираж – 200 бр. 
Допълнителна информация: брошурата трябва да бъде изготвена до етап приключване на проекта; 

основната информация и снимковия материал ще бъде представен от Възложителя.  
Брошурата трябва да бъде подготвена и отпечатана в крайния етап на изпълнението на договора за 

целите на  приключването по проекта. 
 
2. Изработване, доставка и монтаж на билборд:  
Продукт: Билборд 

Доставката и монтажа на билборда влиза в ангажимента на изпълнителя. 

Билбордът се поставя на или в близост до строителната площадка, в съответствие с изискванията за 
публичност и информация на Оперативна програма „Околна среда” както и в съответствие с изискванията на 
Възложителя и Инженера. Проектът и местоположението на билборда следва да се съгласува предварително с 
Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). Дизайнът на билборда 
предварително се съгласува с Междинното звено на ОПОС. Монтажът се извършва преди официалната 
церемония Първа копка. 

Поставяне на билборд на площадката за изграждане на регионалното депо – 1 бр. 

http://ope.moew.government.bg/bg/bg/billboard 

 

Билбордът ще бъдат монтирани на строителната площадка при изграждането на регионалното депо. Билбордът 

ще отбелязват приноса на Европейския съюз и на държавния бюджет, като включват изискваната текстова и 

визуална информация, съгласно цитираните по-горе регламенти и Насоките за информация и публичност по 

проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Билбордът следва да бъде изработени от винил с размери 4м / 3 м, височина на фундамента – армиран. 

Монтажът на билбордовете ще се осъществи преди провеждането на „Първа копка”. 
Билбордът ще  се отстрани след приключване работата по проекта и ще се замени с постоянна обяснителна 
табела. 

http://ope.moew.government.bg/bg/bg/billboard


                                

 

 

 

 

   
 

 

 

 

                           

           
13 от 18 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 
3. Изработване, доставка и монтаж на постоянна обяснителна табела: 
Продукт: Постоянна обяснителна табела 

Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията за публичност и информация на 
Оперативна програма „Околна среда”. Дизайнът предварително се съгласува с Междинното звено на ОПОС.  

Монтажът на табелата следва да се извърши в рамките на една седмица след премахването на 
билборда след приключване на СМР.  

Обяснителната табела ще бъде монтирана на видно място, достъпно за широката общественост в 
близост до входа на регионалното депо за управление на отпадъците.  

Табелата трябва да  отбелязва приноса на Европейския съюз и на държавния бюджет за проекта, като 
ще съдържа текстовата и визуална информация, изисквани съгласно регламентите и Насоките за информация и 
публичност на проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

Дизайнът на табелата ще бъде съгласуван с МЗ на ОПОС.  
Доставкаята и  монтажът влиза в ангажимента на изпълнителя и следва да се извърши в рамките на 

една седмица след датата на отстраняване на билбордовете. 
Технически параметри: 
Тираж: 1 бр.; формат: 200/120 см; надпис от нарязано PVC фолио, цветност: 4 + 0 с UV устойчиви 

мастила; твърда PVC плоча – 6 мм – устойчива на атмосферни влияния; конструкция за монтиране. 
  
Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани по-горе по отношение на 

билбордовете, но без датите за начало и край на проекта. 
 
 
4. Изработване  и доставка на информационни стикери: 
Продукт: Информационни стикери  

Тираж– 120 броя - Проектът предвижда изработването на информационни стикери за приложимото 
оборудване и обзавеждане, закупено по проекта от изпълнителя на съответната дейност. 

Предвижда се стикерите да бъдат поставени на видно място върху оборудването, което ще бъде 

доставено и инсталирано за работата на Регионалната система за управление на отпадъците за Регион Малко 

Търново.  

На стикерите трябва да бъдат визуализирани флагът на ЕС, надписът Европейски съюз, името на 
съфинансиращия фонд, логото и слогана на ОПОС и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ по 
ОПОС.  

Конкретните места, на които да бъдат поставени стикерите, се определя от Възложителя след 
предварително съгласуване с Изпълнителя.  
 

5. Изработване  и доставка на допълнителни рекламни материали: 
Всички допълнителни рекламни материали трябва да бъдат изработени и доставени до етапа на 

стартиране на строителството, за целите на официалните церемонии „Първа копка” и „Откриване на обекта” . 
 
Продукт: Папки и тефтери 
- Папки 
Технически параметри: 

- формат А4;  
- щанцована с джоб; 
- картон – 350 гр.; 
- пълноцветен печат, 4+0; 
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- рециклирана хартия. 
 

Тираж – 100 бр. 
 

- Тефтери 
Технически параметри: 
 - формат А5; 
 - тяло - 60 листа, печат 1+0; 
 - метална спирала; 
 - корици – картон 350 гр.; 
 - печат на корица – 4+0; 
 - рециклирана хартия. 

 
Тираж –100 бр. 
 

 
Дизайнът на тефтерите ще бъде предложен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя.  

 
Продукт: Конферентни чанти 

Тираж – 50бр. Тип- стандартна, конферентна.  
Дизайнът на чантите ще бъде предложен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя.  
На външната страна на чантата трябва да бъдат отпечатани задължителните лога и наименования. 

 
Продукт: Фланелки 

Технически параметри: 
- Памучни тениски в размер S, M, L, XL, XXL 
- Брой – 100 бр. 
 

Продукт: Флаш – памет 
Флаш-памет с логото на ЕС и други задължителни елемнти, от най-малко 4 гигабайта със съдържание, 

съгласувано с Възложителя.  
Дизайнът и видът на флаш-паметта трябва да бъде предложен от Изпълнителя и одобрен от 

Възложителя.  
- Брой – 100 бр. 

 

Продукт: Химикалки 
Технически параметри 

  - материал – пластмаса 
  - клас – среден 
  - цветен печат  

- Брой – 200 бр. 
 

 
6. Организиране на официални церемонии: 
 
Стартиране на обект СМР („първа копка”) - Официална церемония:  
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"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

Дейността предвижда: 

 Изпращане на писма - покани до официални лица, представляващи заинтересованите страни, 
както и на информационно съобщение до средства за масово осведомяване, с цел медийно отразяване на 
събитието; 

 Публикуване на съобщенията за събитието в интернет страницата на Община Малко Търново; 

 Подготовка на събитието, вкл. обезпечаване на подходяща ритуална церемония;  

 Коктейл; 
  
Технически изисквания: 
 – Техническо обезпечаване (озвучаване на място на строителната площадка); 
 –  Коктейл с кетъринг за 50 човека -  минерална вода, безалкохолни напитки, кафе, чай, дребни 

сладки/петифури/, сандвичи, соленки; 
–  Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии, изготвянето на 

сценарии и за подготовка на изказвания на официалните лица; 
– Медиен мониторинг за отразяването на събитието 
 
 

Откриване на обект СМР  („откриване на обекта”)  - Официална церемония 
 Дейността предвижда: 

 Изпращане на писма - покани до официални лица, представляващи заинтересованите страни, 
както и на информационно съобщение до средства за масово осведомяване, с цел медийно отразяване на 
събитието; 

 Публикуване на съобщенията за събитието в интернет страницата на Община Малко Търново; 

 Подготовка на събитието, вкл. обезпечаване на подходяща ритуална церемония;  

 Коктейл; 
  
Технически изисквания: 
 – Техническо обезпечаване (озвучаване на място на строителната площадка); 
 –  Коктейл с кетъринг за 50 човека -  минерална вода, безалкохолни напитки, кафе, чай, дребни 

сладки/петифури/, сандвичи, соленки; 
– Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии, изготвянето на 

сценарии и за подготовка на изказвания на официалните лица; 
– Медиен мониторинг за отразяването на събитието. 
 

7. Организиране на пресконференция: 
Пресконференция ще бъде във връзка със стартирането на проекта. 
При организирането на публични събития (пресконференции), свързани с изпълнението на проекта, 

всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, трябва да 
отговарят на изискванията за визуализация, заложени в Насоките за информация и публичност на проекти, 
финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”  

В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде монтиран 
информационен банер (транспарант), които да информират за наименованието на проекта, общия бюджет, 
стойността на помощта от ЕС чрез ЕФРР и съфинансирането от държавния бюджет.  

Датите за провеждане на публичните събития се съгласуват предварително с Възложителя, за да бъдат 
координирани с УО на ОПОС. 

 

 Пресконференция – 1 бр. 
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Технически изисквания: 

-  Програма на събитието; 
-  Подсигуряване на транспорт; 
-  Наем на зали и помещения, подходящи за съответното събитие, включително в обществени зони и др., 

след съгласуване с Възложителя; 
-  Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия и екран/; 
-  Подготовка и печат на материали за пресконференцията; 
-  Кетъринг за 40-80 човека – минерална вода, безалкохолно, дребни сладки и соленки, кафе и чай; 
-  Наем и подсигуряване на необходимото техническо оборудване; 
-  Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии и за подготовка на 

опорни точки на говорителите; 
-  Медиен мониторинг за отразяването на събитието; 
-  Ангажимент за изготвянето и разпространението на поканите за присъствие на предстоящите събития; 
-  Размножаване и комплектоване на подготвените и подадени от Възложителя материали за съответното 

събитие; 
-  Изпращане на покани до медии, с цел осигуряване на присъствието на представители на медии, на 

събития, за които Възложителя прецени, че трябва да бъдат отразени. Минималният брой медии, до 
които изпълнителят следва да изпрати покани за такъв тип събитие е 2 (две); 

-  Архивирне и предоставяне на Възложителя на материалите от съответните публикации в печатни 
медии, както и записи от електрони медии (телевизии, радиа, интернет издания); 

-  Предложения за креативни, оригинални и подходящи за случая решения за провеждане на събитията. 
 
 
3. Географска област, обхваната от обществената поръчка. 

Географската област, която обхваща тази обществена поръчка е територията на Община Малко 
Търново, област Бургас. 

 
4. Приложимо законодателство и документи. 
 
Съгласно чл. 8 от Регламента на Европейската комисия 1828/2006, съдържащ подробни правила за 

прилагане на Регламент 1083/2006, Регламент 1080/2006 и Регламент 1084/2006, всеки бенефициент, който 
получава финансиране от КФ и/или от ЕФРР  в рамките на ОП “Околна среда 2007-2013”, е задължен да 
изпълнява определени мерки за информация и публичност, предназначени за широката общественост. 

При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на 
публичност и информация, Изпълнителят следва стриктно да спазва Насоките за информация и публичност на 
проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, публикувани и периодично актуализирани на сайта на 
Управляващия орган на ОПОС. 

 
5. Логистични и други изисквания към Изпълнителя. 

От Изпълнителя се изисква да: 

 организира и финансира при необходимост  жилищно  настаняване за ангажирания по договора 
персонал; 
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 организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на 
обществената поръчка – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за нуждите на 
персонала си  и други; 

 осигури и квалифициран екип от други експерти, освен ключовите, с необходимата 
квалификация и умения за ефективно изпълнение на дейностите по обществената поръчка. 

 
Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника цена в 

ценовото предложение.  
 
V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 
Срокът за изпълнение на тази обществена поръчка е обвързан с продължителността на договора за 

безвъзмездна финансова помощ между Община Малко Търново и Министерството на околната среда и водите, 
както и с изпълнението на  договорите за изграждане на  регионална система за управление на отпадъците в 
регион Малко Търново. 

По време на целия проект ще се провежда широка информационна кампания, насочена към обществеността в 
Община Малко Търново за проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Малко Търново" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.",  , за 
целите и средствата, с които ще се постигнат, за приноса на ЕС като финансиращ проекта.  

Срокът за изпълнение започва от сключване на договора за обществената поръчка по процедурата и 
приключва с цялостното изпълнение на последното задължение, съобразно настоящото Техническо задание, но 
не по-късно от 24.05.2015 г. 

Срокът за изпълнение е обвързан с изпълнението на всички дейности (компоненти), включени в обхвата  
на горепосочения проект. 

В рамките на срока на действие на договора, срокът за изпълнение на отделните видове мерки и дейности 
се определя в  календарни дни от датата на получаване на необходимата информация с възлагателно писмо от 
страна на Възложителя до  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Срокът за изпълнение ще бъде автоматично и съответно удължен в случай на удължаване на срока на 
действие на договора за безвъзмездна финансова помощ между община Малко Търново и Министерството на 
околната среда и водите  и/или на удължаване на срока на действие на договора за строителство по проекта.   

 
VІ. ОТЧЕТНОСТ 
Изпълнителят е длъжен да запази и да предаде на Възложителя всички възможни доказателства за 

изпълнението на мерките за информация и публичност по тази обществена поръчка за целите на последващото 
отчитане и мониторинг на проекта –  снимков материал на задължителните билбордове и табели, списък с 
участници във всяко събитие, програма на всяко събитие, мостри на рекламно -информационни материали, 
аудио или видео записи, пресклипинг, копия от печатни издания, видео или аудио записи на телевизионни или 
радио предавания, линкове до архивите на новинарските интернет информационни агенции и др., свързани с 
изпълнението на мерките за информация и публичност.  

Изпълнителят следва да предоставя на Възложителя в срок до 5 (пет) работни дни след всяка 
изпълнена дейност по договора за обществената поръчка, както и при всяко искане от Възложителя, попълнена 
таблица, включваща количествени индикатори за изпълнение на комуникационните дейности съгласно раздел VІ 
от Насоките. 
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 Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителят доклад за всички извършени по проекта 
дейности и архив от всички информационни материали. В края на проекта Изпълнителят предоставя 
окончателен доклад за извършената дейност. 
  

 
VІІ. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. 
 

Изпълнителят на тази обществена поръчка следва да съблюдава изискванията за информация и 
публичност, приложими за проекти съ-финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и в частност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ С 
оглед горепосоченото, Възложителят предоставя на Изпълнителя Насоки за информация и публичност на 
проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” . 

 
 
 
 
 


