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2. Осигуряване  на  

максимална  публичност  и  

прозрачност  на  процеса  

на управление и 

изпълнение на програмите, 

техните резултати и добри 

практики; 

Организиране на 
Годишно 
информационно 
събитие/дейност 
 
 
 
Поддържане на 
Интернет сайт на 
ОПДУ и/или отделна 
рубрика на единния 
информационен 
портал: 
www.eufunds.bg 
 
Комуникация с 
медиите 

Широка 
общественост, 
бенефициенти и 
други 
заинтересовани 
страни 
 
Бенефициенти, 
медии и широка 
общественост 
 
Широката 
общественост 

1 годишна информационна дейност –  
23.05.2017 г. – хепънинг във връзка с 
отбелязване на 60-годишнината от създаването 
на Европейския социален фонд. 
(Целева стойност - минимум 70 участници) 
 
 
Актуализиране на рубриката на единния 
информационен портал www.eufunds.bg 
(Целева стойност - Наличен сайт на ОПДУ с 
актуална информация и/или отделна рубрика на 
единния информационен портал: www.eufunds.bg) 
 
 
 
13 разпространени прессъобщения 
 (Целева стойност - над 20 разпространени 
прессъобщения) 
 
1238 публикации/отразявания в медиите за 
ОПДУ 
(Целева стойност - над 100 реализирани 
публикации в печатни медии и Интернет) 

януари-октомври 
2017 г. 

 
 
 
 
 

януари-октомври 
2017 г. 

 
 
 
 
 
 

януари-октомври 
2017 г. 

 
 

януари-октомври 
2017 г. 

 

0.00 лв. 

3. Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

финансиране, предоставяни 

от програмите; 

Информационни 
срещи по 
процедурите за 
директно 
предоставяне и 
информационни дни 
по процедурите на 
конкурентен подбор 
 
 
 
 

Конкретни 
бенефициенти 
 
Бенефициенти 
на конкурентен 
подбор 

 

3 информационни срещи  
3 информационни дни 
 (Целева стойност - по 1 информационна среща за 
всяка процедура) 
 
Брой участници в срещите – 117 души 

До 1 месец след 
обявяване на 

всяка нова 
процедура 

съгласно ИГРП 
2017 

1305,26 лв. 
Комплекс Бояна и 

др. 
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4. Повишаване 

информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти; 

Обучения за 
бенефициенти 
 
 
 
 
 
 

Бенефициенти 
със сключени 
договори 

 

28 обучения за бенефициенти   
 (Целева стойност - Организирани обучения за 
всички бенефициенти) 
 
Брой участници в обученията – 347 души 

януари – 
октомври 2017 

749,83 Комплекс 
Бояна 

 

 
 
ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 
 

- Брой информационни събития – 35 (годишна информационна дейност (1), информационни дни (6) и обучения за бенефициенти (28)).  

- Брой участия в събития (по регистрационни списъци) - 464 (участници в информационните срещи (117) по нови процедури за 
кандидатстване и обученията за бенефициенти (347) ).  

- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – неприложимо. През 2017 г. ОПДУ все още няма собствен сайт, 
очаква се създаването на нов eufunds.bg, който да има подстраници за всички оперативни програми. 

 
  



                                                                                                                                               
 

 

www.eufunds.bg 

ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ 
 
През 2017 г. бяха организирани общо 3 информационни дни и 3 информационни срещи за представяне на нови процедури за 

кандидатстване по ОПДУ. По време на събитията бяха разяснени детайлно условията за кандидатстване, изискванията за разработване на 
проектните предложения, критериите за допустимост по конкретните процедури и процеса на подаването им чрез системата ИСУН 
2020. Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, както и Указания за електронно кандидатстване по процедурите бяха 
публикувани: в ИСУН 2020, както и на единния информационен портал. Общия брой на участниците бе 117.  

 
През отчетният период бе проведена една информационна кампания с три информационни дни в страната по Процедура на подбор 

BG05SFOP001-3.003 "Граждански контрол върху реформата в съдебната система” за юридически лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност и професионални организации.  

 13 март в гр. София - 25 участници 

 16 март в гр. Велико Търново - 34 участници 

 17 март в гр. Пловдив - 35 участници 
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По процедурите за директно предоставяне на БФП бяха проведени общо три информационни срещи за конкретните бенефициенти в София. 

 20 септември – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.005 „Повишаване на ефективността при транспонирането на 
правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ за Народното събрание на Република България, 
с общо 11 участника: 

 20 септември – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.007 „Подобряване на системата за обратна връзка от 
потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ за Администрацията 
на Министерския съвет, с общо 5 участника; 

 21 септември – информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.008 „Цялостен преглед и оценка на националната система на 
обществените поръчки в България“ за Агенцията по обществени поръчки, с общо 7 участника 
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На информационните срещи/дни експерти от УО предоставят на потенциалните бенефициенти максимално целенасочена и конкретна 
информация за възможностите за финансиране по конкретната процедура. Детайлно биват разяснявани: методиката за оценка на проектните 
предложения, предизвикателствата, пред които са изправени бенефициентите при реализирането на вече одобрените проекти, наличието на 
строг контрол от страна на Управляващия орган за разходването на средствата по проектите и често срещаните грешки в досегашната 
практика по изготвяне на проектни предложения. Тази комуникационна мярка подпомага изпълнението на самата оперативна програма и 
намалява риска от загуба на средства.  

За първите три информационни срещи са изработени плакати, а за останалите - информационни книжки, съдържаща с необходимите 
документи за кандидатстване. До края на годината се планират още един информационен ден и една информационна среща по две нови 
процедури. 
   

 
ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ 
 
Проведени бяха общо 28 обучения, със 347 участници за всички бенефициенти по ОПДУ със сключени договори. Съгласно чл. 29 от 

ПМС № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. въвеждащите обучения бяха организирани в 
рамките на 30 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. Акцентът в тях бе основно върху изпълнението и отчитането на проектите, както и работата в ИСУН 2020, през която се 
осъществява цялата комуникация и отчитането на проектите през новия програмен период. Всички обучения са проведени в заседателни 
зали в сградата на Министерския съвет, и са организирани  от отдел „Програмиране и договаряне“, съвместно с комплекс „Бояна“.  
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№ дата обучение общо 

присъствали 

1 10.01.2017 г. 

Три проекта по процедура BG05SFOP001-2.001 на Оперативна програма „Добро управление“: 
• „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“,  
• „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, 
• „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“ 
с бенефициент Администрация на министерския съвет 

15 

2 11.01.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-2.004-0005-CO1 „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на 
ключови умения и компетентности в контекста  на ЕС“  на ОПДУ  
с бенефициент Дипломатическия институт към министъра на външните работи 

13 

3 12.01.2017 г. Проект BG05SFOP001-3.001-0005-С01 „Модернизиране на пенитенциарната система в България“ по ОПДУ 
с бенефициент Министерството на правосъдието 10 

4 17.01.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-2.004-0004-С01 „Работим за хората” – укрепване капацитета на институциите за посрещане на 
предизвикателствата на съвременните публични политики“  
с бенефициент Института по публична администрация 

10 

5 18.01.2017 г. Процедура BG05SFOP001-2.004  
с бенефициенти Института по психология и Академията на МВР 10 

6 19.01.2017 г. Проект BG05SFOP001-2.004-0002-С01 „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични 
услуги“ с бенефициент Националното сдружение на общините в Република България 9 

7 01.02.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-1.002-0005-С01 „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни 
услуги на АГКК“  
с бенефициент Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

11 

8 07.02.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-3.001-0003-C01 „Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, 
предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и бизнеса“  
с бенефициент Прокуратурата на Република България 

13 

9 28.02.2017 г. 

• Проект BG05SFOP001-2.001-0006-C01 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и 
секторни политики“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет;  
• Проект BG05SFOP001-3.001-0004-C01 „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на 
ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ с бенефициент Министерството на правосъдието; 
• Проект BG05SFOP001-1.002-0008-С01 „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на 
Евростат и миграция към ХЧО“ с бенефициент Националния статистически институт. 

8 

10 21.03.2017 г. 

• Проект BG05SFOP001-2.001-00012 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната 
администрация“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет;  
• Проект BG05SFOP001-2.001-0009 „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната 
администрация“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет; 
• Проект BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и 
добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ с бенефициент Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

13 
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11 10.04.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-1.002-0012 с наименование: „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови 
отчети и статистика в машинно четим формат и интеграция с НАП, НСИ  АВ (ТР)“  
с бенефициент Националния статистически институт. 

9 

12 12.04.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-1.002-0006 с наименование „Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в 
продуктивен режим“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)  
с бенефициент Министерството на вътрешните работи (МВР) 

11 

13 20.04.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-1.002-0007-С01 с наименование „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 
1 и етап 2“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)  
с бенефициент Министерството на здравеопазването (МЗ) 

8 

14 05.05.2017 г. 

Проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“  
с бенефициент Министерството на околната среда и водите 
Проект BG05SFOP001-2.001-0008-С01 „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ 
с бенефициент Националното сдружение на общините 

4 

15 10.05.2017 г. 

Проект BG05SFOP001-1.002-0003-С01 „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между 
търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна 
входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози“; 
Проект BG05SFOP001-1.002-0004-С01 „Надграждане на имотния регистър а интеграция с кадастралния регистър  
и предоставяне на допълнителни е-услуги“ с бенефициент Агенцията по вписванията 

16 

16 11.05.2017 г. 

Проект BG05SFOP001-1.002-0018-С01 „Разработване и внедряване на  
електронна информационна система “Национален регистър на запорите“; 
Проект BG05SFOP001-1.002-0020-С01 „Реализиране на Национален регистър на пълномощните“  
с бенефициент Министерството на правосъдието 

8 

17 12.05.2017 г. Проект BG05SFOP001-1.002-0022-С01 „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ 
с бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 9 

18 29.05.2017 г. Проект BG05SFOP001-1.002-0015-С01 „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“,  
с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“ и ЦИК 23 

19 06.06.2017 г. 

Проект BG05SFOP001-1.002-0016-С01 „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 
регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“  
с бенефициент Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  

8 

20 03.07.2017 г. Проект BG05SFOP001-2.001-00010 „Подобряване на процеса по реализиране на политики в България“ 
с бенефициент Администрацията на Министерския съвет  6 

21 11.07.2017 г. 

Проект BG05SFOP001-1.003-0002-С01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана 
платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) със срок за 
изпълнение до 31.12.2020 г. по процедура BG05SFOP001-1.003 на Оперативна програма „Добро управление“  
с бенефициент Агенцията по обществени поръчки 
Проект BG05SFOP001-1.002-0011-С01 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и 
външни системи“ със срок за изпълнение до 31.12.2018 г. по процедура BG05SFOP001-1.002 на Оперативна програма „Добро 
управление“ с бенефициент Национална агенция за приходите  

14 
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22 13.07.2017 г. 

Проект BG05SFOP001-3.001-0007-С01 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане 
на информационна система“ 
Проект BG05SFOP001-3.001-00010-С01 „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус"  
Проект „Нова концепция за наказателна политика“  
с бенефициент Министерството на правосъдието 

17 

23 11.08.2017 г. 

• Проект BG05SFOP01-3.001-0009 „Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни 
документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и 
електронни документи“ с бенефициент Министерството на правосъдието; 
• Проект BG05SFOP01-3.001-0016 „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет 
на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната система“ с бенефициент Инспекторатът към Висшия съдебен съвет; 
• Проект BG05SFOP01-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ с бенефициент Националното 
бюро за правна помощ; 
• Проект BG05SFOP01-1.002-0009 „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация и ЦАИС „Адресен регистър“ с бенефициент 
Държавната агенция „Електронно управление“. 

19 

24 14.08.2017 г. 
• Проект BG05SFOP001-4.002-0011-С01 „Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен 
одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 
 с бенефициент Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. 

9 

25 19.09.2017 г. 

• Проект BG05SFOP001-1.002-0017-С01 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално 
значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“  
с бенефициент Министерство на културата 
• BG05SFOP001-1.002-0010-С01 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на 
портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“  
с бенефициент Държавна агенция "Електронно управление" 

16 

26 03.10.2017 г. Проекти по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” 11 бенефициента - НПО 34 

27 12.10.2017 г.  

• Проект BG05SFOP001-3.001-0008-C01 „Доразвиване и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор 
„Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“ с бенефициент Министерството на 
правосъдието (МП); 
• Проект BG05SFOP001-3.001-0014-C01 „Насърчаване използването на медиацията на алтернативен способ за решаване на спорове“ с 
бенефициент МП; 
• Проект BG05SFOP001-3.001-0019-C01 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на 
досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ с бенефициент МП;  
• Проект BG05SFOP001-3.001-0011-C01 „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и 
съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на 
работата им“ с бенефициент Висшия съдебен съвет; 
• Проект BG05SFOP001-3.002-0002-C01 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ с бенефициент 
Националния институт на правосъдието. 

16 

28  31.10.2017 г. 
Проект BG05SFOP001-3.001-0011-C01 „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и 
съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на 
работата им“ с бенефициент Висшия съдебен съвет; 

8  

    ОБЩО  347 
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ГОДИШНА ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
На 23.05.2017 г. в Южен парк София се проведе хепънинг за популяризиране на ЕСИФ в България "Заедно за Европа" като обща 

годишна информационна дейност на Централното координационно звено в Министерския съвет и Управляващите органи на Оперативните 
програми на ЕСФ за 2017 г. В рамките на събитието бяха проведени: конкурс за детска рисунка, тест за 10-годишнината от членството на 
България в ЕС и няколко представления на различни танцови и певчески формации на студентите. Целта на събитието беше да отпразнува 
60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд. 
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УЧАСТИЯ В ДРУГИ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 
 
Координирани бяха участия на Управляващия орган в публични събития, организирани от други институции, включително:  

 24.04.2017 г. – подписване на договора между Дипломатическия институт и Холандския институт за международни отношения 
„Клингендал” за провеждане на обучения за повишаване на преговорните, комуникативни и презентационни умения и издаване 
на учебни помагала в сферата на европейската интеграция. Договорът е част от изпълнението на проекта на ДИ „Провеждане на 
обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“ 
по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

 13.05.2017 г. – Участие на ОПДУ и останалите ЕСФ програми в България в представяне на ОИЦ София с информационен щанд 
в южния парк 

 13.06.2017 г. - работна среща на бенефициенти от Института по публична администрация и делегация от Туркменистан с УО на 
ОПДУ 

 10.10.2017 г. -  Ръководителят на управляващия орган на програмата г-жа Ирена Първанова участва в петнадесетото издание на 
„Седмица на регионите“ 2017 г. с над 6000 посетители от държавите – членки на ЕС. На европейски форум в Брюксел тя 
представени ключови проекти за административна реформа, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).  
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ИНТЕРНЕТ  
На единния информационен портал www.eufunds.bg за отчетния период са направени общо 69 публикации като сред тях са насоки за 

кандидатстване, изменения на процедури, документи за обществено обсъждане, материали от неприсъствени и редовни заседания на КН на 
ОПДУ, оценки, доклади, видео-ръководства, прес съобщения, въпроси и отговори, наръчници и т.н. 

 
РАБОТА С МЕДИИТЕ 
През 2017 г. работата на УО е отразявана с регулярни прессъобщения до медиите с актуална информация за напредъка по програмата 

и обявените процедури. Продължи постоянният мониторинг на медиите: в ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие 
и в информационни агенции и сайтове. За периода януари – октомври са разпространени 13 съобщения за медиите и са публикувани 1238 
материала, които пряко се отнасят до ОПДУ.  

 
 
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
През периода януари - октомври 2017 г. секретариатът на КН на ОПДУ организира провеждането на: 
 1 процедура за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ 
 1 редовно задесание на КН на ОПДУ (+ 1 - Седмо Редовно заседание на 22 ноември 2017 г. ) 
 2 заседания (+ 1 проведено на 08.11.2017 г.) на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в 

процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ към Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Добро управление“ (ОПДУ) по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 на ОПДУ 

 
 01-02.02.2017 г. – проведена Осма писмена процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ 

 
 21.06.2017 г. – проведено Шестото редовно заседание на КН на ОПДУ, от 14:00 часа в зала Триадица на Гранд Хотел София. 

Преди заседанието бе проведена среща за напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  
 22.11.2017 г. – предстои провеждането на Седмото редовно заседание на КН на ОПДУ. Преди заседанието се планира среща за 

напредъка по ОПДУ с представители на Европейската комисия.  
 

 26.01.2017 – проведено Първо заседание на постоянен подкомитет - Министерски съвет, зала на IV етаж 
 21.04.2017 – проведено Второ заседание на постоянен подкомитет - Министерски съвет, зала на IV етаж 
 08.11.2017 – проведено Третото заседание на постоянен подкомитет - Министерски съвет, зала на IV етаж 
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ГОДИШНИ СРЕЩИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА С ЕК 
 

 06.02.2017 г. – Първа среща за преглед на изпълнението с 12 участника, от които 6 представителя на ЕК 
 21.06.2017 г. – Втора среща за преглед на изпълнението с 10 участника, от които 2 представителя на ЕК 
 18.10.2017 г. – Трета среща за преглед на изпълнението с 9 участника, от които 3 представителя на ЕК 

Предстои провеждането на още една: 
 22.11.2017 г. – Четвърта среща за преглед на изпълнението  

 
 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГПД 2017 г. 

Във връзка с изпълняваните дейности по комуникация, заложени в Годишния план за действие за 2017 г., продължи изпълнението на 
договорите, като през отчетния период са произведени следните материали:  

- „А Дейта Про“ -  „Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление“, договорът е сключен на 
26.05.2016 г. на стойност 19 764.00 лв с ДДС и е със срок за изпълнение до 31.12.2018 г. 

o Получава се ежедневен медиа мониторинг, месечни статистически обобщения и контент анализи на месечна и тримесечна и 
шестмесечна и годишна база 

-  „Ди Ем Ай дивелопмент“ ЕООД по ІІ-ра обособена позиция „Изработване и доставка на рекламни и информационни 
материали“, договорът е сключен на 23.08.2016 г. за 23 940,00 лв. с ДДС, със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.  

До края на годината се очаква производството на: 
o 1000 бр. – Power Banks 
o 1000 бр. – кърпи за първа помощ 
o 335 бр. – календари за 2018 г. 

- ЕТ „Рекламна Агенция АБ – Анелия Минкова“ по І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка на печатни материали“, 
договорът е сключен на 18.08.2016 г. за 53 706,00 лв. с ДДС, със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.; 

o 1000 бр. - кубчета върху палет  
o 1000 бр. – дипляни 
o 1000 бр. – текстилни торбички 
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• По повод 60-та годишнина на ЕСФ беше изготвена дипляна с информация за резултатите, постигнати през предходния програмен 

период, както и планираните мерки по новата програма ОПДУ за периода 2014-2020 г. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




