
Оперативна програма Предмет на договора Изпълнител
Директно 

договаряне
ЗОП (в лв. с ДДС) Статус на договора

Национални 

медии (в лв. с 

ДДС)

Регионални 

медии (в лв. с 

ДДС)

ОПИК "Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна

програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)" ДЗЗД "Консорциум 

Травел общество" 528 486,00

Сключен договор 36/14.03.2017 - 

в изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПИК
„Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с

дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020“
Ди Ем Ай дивелопмънт 

ЕООД 176 982,00

Сключен договор № 132/21.11.2016 г. - в 

изпълнение до 31.12.2017 г.

98 520,00

Сключен договор Позиция 1  37/14.03.2017 - 

в изпълнение до 31.12.2017 г.

95 760,00

Сключен договор по позиция 2 39/14.03.2017 - 

в изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Нова Телевизия“

Нова телевизия 149 520,00

Сключен Договор № 113/25.10.2016 г.  - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на bTV“

БТВ 149 564,24

Сключен Договор № 127/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на БНТ“

БНТ 149 985,60

Сключен Договор № 109/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Европа“

Телевизия Европа 79 560,00

Сключен Договор № 116/27.10.2016 г.  - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Евроком“

Телевизия Евроком 59 994,00

Сключен Договор № 123/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Канал 3“

Телевизия Канал 3 79 920,00

Сключен Договор № 107/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „БГ он еър“

Телевизия БГ он еър 59 958,90

Сключен Договор № 110/25.10.2016 г.  - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на „Дарик Радио“

Дарик радио 99 360,00

Сключен Договор № 114/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г. 

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Радио „Фокус“
Радио Фокус 95 752,80

Сключен Договор № 112/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на БНР“

БНР 79 980,00

Сключен Договор № 108/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на „Метрорадио“

Метрорадио 79 999,20

Сключен Договор № 122/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на „Болкан броудкастинг“ ЕАД Болкан броудкастинг 

ЕАД 79 974,54

Сключен Договор № 124/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Радио компания „Си Джей“

Радио Си Джей 79 986,84

Сключен Договор № 120/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Михайлов“

Телевизия Михайлов 39 960,00

Сключен Договор № 115/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Стара Загора“

Телевизия Стара Загора 29 808,00

Сключен Договор № 126/27.10.2016 г. -в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на ТВН Русе“

ТВН Русе 39 996,00

Сключен Договор № 111/25.10.2016 г. - в 

изпълнение до 25.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Евроком Царевец“ Телевизия Евроком 

Царевец 30 000,00

Сключен Договор № 121/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Радио „Силвър“

Радио Силвър 19 980,00

Сключен Договор № 118/27.10.2016 г.  - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Радио „Нова нюз“

Радио Нова нюз 39 999,60

Сключен Договор № 119/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Радио „К2“

Радио К2 49 992,00

Сключен Договор № 125/27.10.2016 г. - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на „ВИЖ ТВ“
Виж ТВ 38 396,14

Сключен договор 133/27.11.2016 г. - в 

изпълнение до 27.08.2017 г.

ОПИК „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „Черно море“

Телевизия Черно море 24 999,84

Сключен Договор № 117/27.10.2016 г.  - в 

изпълнение до 27.07.2017 г.

1 243 556,12 313 131,58 899 748,00

5 299 811,00 1 271 954,64 317 988,66 3 709 867,70

1 037 536,00 249 008,64 62 252,16 726 275,20

 


ЕТ Рекламна агенция 

АБ-Анелия Минкова 23 940,00

Сключен договор № МС-83/18.08.2016 г. по  І-

ва обособена позиция - 

в  изпълнение

Ди Ем Ай Дивелопмент 

ЕООД 53 706,00

Сключен договор № МС-88/23.08.2016 г. по  ІІ-

ра обособена позиция  - 

в изпълнение

Планиран бюджет на ОПИК за 2017

Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на 

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) разделена на 2 обособени позиции:

І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка на печатни материали“

ІІ-ра обособена позиция “Изработване и доставка на рекламни и информационни 

материали“

Планиран бюджет на ОПИК за 2016

Информация за изпълнението на планираните средства по комуникация и публичност в рамките на годишните планове на оперативните програми до месец април 2017 г.

Обща сума на договорите по ОПИК към месец април 2017

"ЕСТАТ"ООД

„Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и оценка на

Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и

конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на Националната комуникационна

стратегия за програмен период 2014-2020г. по обособени позиции: 1. Провеждане на

социологически проучвания за степента на информираност и социологическо измерване

на имиджа на програмата сред целевите групи на програмата и широката общественост;

2. Провеждане на социологически проучвания за оценка изпълнението на Годишните

планове за действие и удовлетвореността от провеждането на информационните дни за

популяризиране изпълнението на програмата“

ОПИК

ОПДУ



ОПДУ „Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление"

А Дейта Про ООД 19 764,00

Сключен договор № МС-43/26.05.2016 г.  - в  

изпълнение

97 410,00

155 000,00 0,00 0,00 155 000,00

791 000,00 189 840,00 47 460,00 553 700,00

ОПРЧР

Обществена поръчка в процес на оценка с предмет „Изработка на аудио-визуални

клипове и филми за популяризирането на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“

600 000,00

Обществената поръчка е обжалвана пред 

ВАС, но решението не е влязло в сила.

ОПРЧР

9 бр. обучения за бенефициенти по операция „Независим живот“ на ОПРЧР. Семинарите

се проведоха в градовете: София, Враца, Бургас, Хасково, Велико Търново, Русе, Варна,

Пловдив и Благоевград. 

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

33 615,20

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на 

туроператор за организиране на 

мероприятия и пътувания за нуждите на 

МОН и проекти с Министерство на 

образованието и науката за присъединяване 

към техен договор за логистика. 

Споразумението е без обща сума. За всяко 

събитие се сключва отделен договор между 

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка 

от МТСП. Споразумението се разходва и за 

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

За обученията е сключен договор Д-

17/02.02.2016 - приключен

ОПРЧР

В периода 4 – 19 май 2016 г. УО на ОПРЧР организира 5 информационни дни,

популяризиращи операция „Добри и безопасни условия на труд“. Събитията се

проведоха в градовете: София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

ОПРЧР
На 11 май, в гр. София, Интер Експо Център, се проведе 1 информационен ден,

популяризиращ схема „Активни“ на ОПРЧР. 

ОПРЧР

На 24 август, във връзка със стартирането на дейностите по сключените договори по

схема „Услуги за ранно детско развитие“, в гр. София, Рамада София Хотел, се проведе 1

обучение на бенефициенти по управление и отчитане на договори. 
Обучението е 

организирано от УО 2 870,03

Няма сключен договор. Събитието е 

организирано и проведено от УО - 

приключило. 

ОПРЧР

В периода 14 – 26 септември УО на ОПРЧР организира 6 информационни дни,

популяризиращи операция „Активно включване“ на ОПРЧР. Събитията се проведоха в

градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и София. По време на

информационните дни бяха представени условията за кандидатстване и възможностите,

които процедурата предлага. 

ОПРЧР
От 19 до 27 септември се проведоха 8 обучения на бенефициенти по схема „Ново Работно 

Място 2015“ на ОПРЧР. 3 от семинарите се проведоха в гр. София. Останалите бяха

организирани в градовете: Бургас, Велико Търново, Варна, Русе и Пловдив. 

ОПРЧР

Министерство на образованието и науката - РД09-172/23.12.2015 - Д01-176/01.11.2016 -

Организиране на логистика за провеждане на информационни дни по ОПРЧР 2014-2020 -

01-08.11.2016

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

12 663,65

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на 

туроператор за организиране на 

мероприятия и пътувания за нуждите на 

МОН и проекти с Министерство на 

образованието и науката за присъединяване 

към техен договор за логистика. 

Споразумението е без обща сума. За всяко 

събитие се сключва отделен договор между 

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка 

от МТСП. Споразумението се разходва и за 

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

За информационните дни е сключен договор: 

Д01 - 147/13.09.2016 - приключен.

ОПРЧР

Януари - 6 бр. обучения за бенефициенти по две операции - „Транснационални и

дунавски партньорства за заетост и растеж” и „Гъвкави възможности за заетост и

обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” на ОПРЧР. Семинарите

се проведоха в градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и София . 

"Компания за 

международни 

конгреси ООД"

31 153,94

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на 

туроператор за организиране на 

мероприятия и пътувания за нуждите на 

МОН и проекти с Министерство на 

образованието и науката за присъединяване 

към техен договор за логистика. 

Споразумението е без обща сума. За всяко 

събитие се сключва отделен договор между 

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка 

от МТСП. Споразумението се разходва и за 

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

За обученията е сключен договор Д-01-

50/26.01.2017 - приключен.

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на 

туроператор за организиране на 

мероприятия и пътувания за нуждите на 

МОН и проекти с Министерство на 

образованието и науката за присъединяване 

към техен договор за логистика. 

Споразумението е без обща сума. За всяко 

събитие се сключва отделен договор между 

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка 

от МТСП. Споразумението се разходва и за 

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

за обученията е сключен договор № Д01 - 

147/13.09.2016 -приключен

Компания за 

международни 

конгреси ООД, 

33 928,45

"Компания за 

международни 

конгреси ООД"

99 444,08

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на

туроператор за организиране на

мероприятия и пътувания за нуждите на

МОН и проекти с Министерство на

образованието и науката за присъединяване

към техен договор за логистика.

Споразумението е без обща сума. За всяко

събитие се сключва отделен договор между

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка

от МТСП. Споразумението се разходва и за

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

За информационните дни е сключен договор:

Д01 - 63/04.05.2016 - приключен.

Планиран бюджет на ОПДУ за 2017

Обща сума на договорите по ОПДУ към месец април 2017

Планиран бюджет на ОПДУ за 2016



ОПРЧР

Февруари-Март- В периода 28.02 - 06.03, 2017 г. УО на ОПРЧР организира 5

информационни дни, популяризиращи две операции - „Развитие на социалното

предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество”. Събитията се проведоха в

градовете: София, Велико Търново и Бургас.

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

12 421,60

Сключено е споразумение № Д01-

7/20.01.2015 г. Осигуряване на услуги на

туроператор за организиране на

мероприятия и пътувания за нуждите на

МОН и проекти с Министерство на

образованието и науката за присъединяване

към техен договор за логистика.

Споразумението е без обща сума. За всяко

събитие се сключва отделен договор между

МОН и Изпълнителя, след подадена заявка

от МТСП. Споразумението се разходва и за

други дейности по ОП РЧР 2014-2020.

Споразумение между МТСП и МОН № РД09-

172/23.12.2015 г.

За информационните дни е сключен договор:

Д-01-145/28.02.2017 - приключен.

0,00 0,00 826 096,95

2 200 000,00 528 000,00 132 000,00 1 540 000,00

2 300 000,00 552 000,00 138 000,00 1 610 000,00

ОПТТИ

„Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни

формати за популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-

2020“. 72 000,00

Няма сключен договор с изпълнител, в 

процес  е процедура по съответния ред на 

ЗОП, открита през месец март 2017 г.

ОПТТИ

„Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение

към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на

задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни

методи“.

72 000,00

Все още не е сключен договор с изпълнител. 

Предстои да бъде пусната покана за 

събиране на оферти чрез обява за трети път, 

т.к. предишните покани, които бяха пуснати 

през м.09.2016г. и м.12.2016г. ,бяха 

прекратени поради необходимост от 

промени в обявената поръчка и нови 

образци на документи от АОП.

ОПТТИ „Изработка на рекламни материали /сувенири/“

660 000,00

Няма сключен договор с изпълнител, в 

процес на подготовка е процедура по 

съответния ред на ЗОП. Предвижда се 

процедурата да бъде открита през месец 

май 2017 г.

ОПТТИ
Електронни медии / национални и регионални/ – директно договаряне, съгласно

утвърдена процедура
350 000,00

Провеждане на процедура юли – август 2017 

г., сключване на договори октомври – 

декември 2017г.

ОПТТИ

„Изработка на рекламни материали (сувенири), Обособена позиция № 2: Изработка на

рекламни материали (сувенири) – Група 2“ за Оперативна програма „Транспорт и

транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

БГМАП ООД 240 000,00

Сключен договор № Д-22/ 15.04.2016 - в 

изпълнение

ОПТТИ

Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ

Ивент Дизайн ООД 576 000,00

Сключен договор № Д-9/ 10.02.2016 - в 

изпълнение

ОПТТИ Хостинг и системна поддръжка на интерент страница на ОПТТИ
Агенция Стратегма  

ООД 23 040,00

Сключен договор № ДР-8/на 14.07.2016 - в 

изпълнение

350 000,00 1 643 040,00

144000 0 0 144 000,00

570000 136800 34200 399 000,00

ОПРР

Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 2014-

2020 г.", по обособена позиция №1 "Дизайн, изработка и доставка на рекламни 

материали и сувенири за приоритетни оси "Устойчиво и интегрирано градско развитие" 

и "Регионална пътна инфрсатруктура" БГМАП ООД 180 000,00

Сключен Договор № РД-02-37-6/27.05.2016 г.  

- в изпълнение за 36 месеца

ОПРР

Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 2014-

2020 г.", по обособена позиция №2 "Дизайн, изработка и доставка на рекламни 

материали и сувенири за приоритетни оси "Регионална образователна инфраструктура", 

"Регионална здравна инфрсатруктура" и "Регионална социална инфраструктура" БГМАП ООД 240 000,00

Сключен Договор № РД-02-37-7/27.05.2016 г.  

- в  изпълнение за 36 месеца

ОПРР
Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 2014-

2020 г.", по обособена позиция №3 "Дизайн, изработка и доставка на рекламни 

материали и сувенири за приоритетна ос "Регионален туризъм" Про Систем ЕООД 180 000,00

Сключен Договор № РД-02-37-8/27.05.2016 г.  

- в  изпълнение за 36 месеца

ОПРР „Осигуряване на  информационни материали за Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г.“

Грейт Левъл 

Консултинг ЕООД 180 000,00

Сключен Договор №РД-02-37-18/06.06.2016 г.  

- в  изпълнение за 36 месеца

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 Дарик радио 11 868,00

Сключен Договор №РД-02-37-34/20.01.2016 г.  

- в изпълнение

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 Метро радио 33 048,00

Сключен Договор №РД-02-37-31/20.01.2016 г.  

- приключен

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020

Болкан броудкастинг 

ЕАД 10 944,00

Сключен Договор №РД-02-37-36/20.01.2016 г.  

- в изпълнение

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 БНР 11 520,00

Сключен Договор №РД-02-37-37/20.01.2016 г.  

- приключен

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 Фокус- Нунти 15 600,00

Сключен Договор №РД-02-37-32/20.01.2016 г.  

- в  изпълнение

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 Анаили мили ЕООД 11 016,00

Сключен Договор №РД-02-37-30/20.01.2016 г.  

- приключен

ОПРР
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020

Радиокомпания Си 

джей ООД 32 856,00

Сключен Договор №РД-02-37-35/20.01.2016 г.  

- приключен

23 388,00 103 464,00 780 000,00

256 826,80 0,00 0,00 256 826,80

1 253 173,18 300 761,56 75 190,39 375 951,95

Бюджетната линия на ОПРР е актуализирана 

на заседание на КН на ОПРР.

ОПНОИР
Организиране на Въвеждащо обучение за представители на бенефициенти по проекти,

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015

12 984,67

Сключен договор № Д03-253/ 29.08. 2016 г. - 

приключен

ОПНОИР

Организиране на тематична работна среща с представители на медиите за повишаване

на информираността по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж“

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015 22 221,72

Сключен договор № Д03-285/09.09.2016 г. - 

приключен

ОПНОИР

Организиране на информационни дни за представяне на условията за кандидатстване по

процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови

постижения“ 

И BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015

19 597,75
Сключен договор №Д03-311/9.09.2016 г. - 

приключен

ОПНОИР

Организиране на годишно информационно събитие по Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж“, "Осигуряване услуги на туроператор за

организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти"

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015

5 950,20
Сключен договор №Д03-430/6.12.2016 г. - 

приключен

Обща сума на договорите по ОПТТИ към месец април 2017

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2016

Обща сума на договорите по ОПРР към месец април 2017

Обща сума на договорите по ОПРЧР към месец април 2017

Планиран бюджет на ОПРЧР за 2016

Планиран бюджет на ОПРР за 2016

Планиран бюджет на ОПРЧР за 2017

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2017

Планиран бюджет на ОПРР за 2017



ОПНОИР

"Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на 

материали за нуждите на Министерство на образованието и науката, 

включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от 

европейските фондове“

"Образование и наука" 

ЕАД, Рамково 

споразумение №Д01-

7/20.01.2015г.

4 701,72
Съгласно договор №Д01-161/09.07.2014 г. 

заявка в  м. декември 2016 г. - приключен

ОПНОИР

"Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и 

пътувания за нуждите на МОН и проекти", Организиране на Въвеждащо 

обучение за представители на бенефициенти по проекти, финансирани от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015

9 267,97
Сключен договор Д03-60 на 21 февруари 2017 

г. - приключен

ОПНОИР

"Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и 

пътувания за нуждите на МОН и проекти", „Организиране на информационни 

дни за представители на заинтересованите МИГ в периода на прием на стратегии 

по подхода ВОМР през 2017 г“, 

"Компания за 

международни 

конгреси ООД", 

Рамково споразумение 

№ Д01 - 7/20.01.2015

5 741,34
Сключен договор №Д03-75/05.04.2017 г. - 

приключен

0,00 0,00 80 465,37

549 662,85 131 919,08 32 979,77 384 764,00

494 662,85 118 719,08 29 679,77 346 264,00

ПМДР
Информационни събития за бенефициенти и потенциални бенефициенти за 

популяризиране на отворените процедури по ПМДР В процес на концептуално планиране

0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

ОПОС Изработка на рекламни материали
Диджи Консулт ЕООД 23 280,00

Договор №Д-34-12/28.03.2016 г-г -

приключен

ОПОС

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, Обособена позиция N1,

Акроним ОПОС (Договор NД-31-22/24.11.2016, сключен на основание чл. 183 от ЗОП и в

изпълнение на Решение N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена

поръчка) 

Ламбаджиев Стандарт 

ООД 52 560,00

Сключен договор № Д-31-22/21.11.2016 - в

изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПОС

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали от текстил, кетамика,

метал и пластмаса Обособена позиция N3, Акроним ОПОС (Договор NД-31-

25/02.12.2016, сключен на основание чл. 183 от ЗОП и в изпълнение на Решение

N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка) 
Петров 95-Юри 

Ненечев ЕООД 75 600,00

Сключен договор №Д-31-25/ 02.12.2016 - в

изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПОС

Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали, Обособена

позиция N2, Акроним ОПОС (Договор NД-31-24/02.12.2016, сключен на основание чл. 183

от ЗОП и в изпълнение на Решение N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на

обществена поръчка) 

Петров 95-Юри 

Ненечев ЕООД 39 120,00

Сключен договор №Д-31-24/02.12.2016 - в

изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПОС

Отстъпване на изключителните права за използване на мини спектакъла "Яко е да си

еко" посредством осигуряване на 6 представления на спектакъла на актьорите Димитър

Рачков и Васил Василев-Зуека, създаване на видео и аудио клип с участието на Димитър

Рачков, ведно с правата за излъчването на клиповете в електронните медии,

предоставяне на права за използване на клиповете до края на 2017 г., и права за

използване на кадри от видео клипа за създаване на печатни рекламно-информационни

материали за публикуване в печатни и електронни медии, външна и вътрешна рекламa 
Глобал Фрейм ООД 150 000,00

Договор №Д-34-46/02.12.2015 г. - приключен

ОПОС

Осигуряване на 5 участия на артист-изпълнителя Поли Генова в публични събития

организирани в рамките на образователно – информационна кампания „Яко е да си Еко“

за популяризиране на целите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС

2014-2020). На участията артист-изпълнителят изпълнява авторска песен на екологична

тематика БОН -БОН Мюзик ЕООД 35 994,00

Сключен договор №Д-34-50/02.12.2016 в

изпълнение до 31.12.2017 г.

ОПОС

Ежедневен медиа мониторинг, месечни и окончателен контент анализ на

информационните материали и коментари публикувани във връзка с оперативна

програма „Околна среда“2014 -2020 г.(ОПОС) чрез проследяване на посочен набор от

ключови думи в печатни издания, електронни медии и интернет
Варна Нюз ЕООД 19 800,00

Договор №Д-34-8/26.02.2016 г. -приключен

ОПОС
Провеждане на национална детска „Зелена олимпиада“ във връзка с образователно-

информационна кампания на ОПОС през 2016 г. Академика БГ ЕООД 23 520,00 Договор № Д-34-7/25.02.2016 г. - приключен

ОПОС

Организиране на информационни и/или публични събития за оперативна програма

„Околна среда 2014-2020 г.“ през 2016 г. във връзка с изпълнение на мерките за

информация и публичност

24/7 Ивент Къмпани 

ООД 23 400,00 Договор № Д-34-6/21.06.2016 г. - приключен

ОПОС

Две представителни за пълнолетното население на страната количествени

социологически проучвания за измерване ефекта от реализираните мерки за

информация и публичност по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
Екзакта Рисърч Груп 

ЕООД 21 000,00 Договор № Д-34-9/11.03.2016 г. - приключен

ОПОС

Стратегия за провеждането на информационно-образователна кампания за ОПОС 2014-

2020 г. в медиите (проучване на българския медиен пазар, медийно планиране на

кампанията, оценка на медийната кампания) Маркет Тренд ЕООД 23 220,00 Договор № Д-34-13/30.03.2016 г -приключен.

ОПОС

Изработване и отпечатване на 30 000 бр. анти-стрес книжки за оцветяване "Яко е да си

еко"; Разпространение на отпечатаните книжки с национален тираж на в. 24 часа през

август 2016 г. за сметка на изпълнителя; Организиране на читателски конкурс и

излъчване на победители от конкурса чрез томбола

Книгоиздателска къща 

труд ЕООД 29 700,00 Договор №Д-34-30/05.08.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Дарик радио“ АД 
Дарик радио 18 000,00 Договор № Д-34-42/22.11.2016 г. - приключен 

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1“ ООД 
Радио 1 14 408,40 Договор № Д-34-40/21.11.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Канал 3“ 
Елит медия България 

Телевизия Канал 3 48 000,00 Договор № Д-34-43/22.11.2016 г. - приключен 

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на телевизия „Европа“ АД

 Телевизия Европа 41 820,00 Договор № Д-34-41/22.11.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на телевизия „България ОН ЕР“
Инвестор БГ - 

Телевизия България он 

ер 17 999,04

Договор № Д-34--44/23.11.2016 г. - 

приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на НОВА ТВ
Нова телевизия 59 940,00 Договор № Д-33-67/25.11.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на бТВ
БТВ 59 836,12 Договор № Д-34-48/30.11.2016 г.- приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на БНТ
БНТ 34 970,40 Договор № Д-34-49/01.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Фреш“ 
Радио Фреш 14 338,50 Договор № Д-34-47/28.11.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Фокус“  
Радио Фокус 23 988,05 Договор № Д-34-46/25.11.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Хот“ 
Лакс Медия 

Радио Хот 2 400,00 Договор № Д-34-57/19.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Телевизия Враца“ 
Телевизия Враца 4 800,00 Договор № Д-34-56/19.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Канал 0“ РНТВ ЕООД

Канал 0 12 000,00 Договор № Д-34-52/13.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Мая“
Радио Мая 2 400,00 Договор № Д-34-53/13.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Power FM“ 
Радио Power FM 6 048,00 Договор № Д-34-51/12.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио MIXX“
Радио MIXX 1 416,00 Договор № Д-34-55/13.12.2016 г. - приключен

ОПОС Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1 Бургас“
Радио 1 Бургас 1 062,00 Договор № Д-34-55/16.12.2016 г. - приключен

291 312,46 72 114,05 517 194,00

1 020 360,00 244 886,40 61 221,60 714 252,00

1 000 000,00 240 000,00 60 000,00 700 000,00

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2017

Планиран бюджет на ПМДР за 2017

Планиран бюджет на ОПОС за 2017

Обща сума на договорите по ОПНОИР към месец април 2017

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2016

Обща сума на договорите по ПМДР към месец април 2017

Планиран бюджет на ПМДР за 2016

Обща сума на договорите по ОПОС към месец април 2017

Планиран бюджет на ОПОС за 2016



ПРСР
Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (2014-

2020) в национални печатни издания  

600 000,00

Разработена е техническата спецификация, 

предстои изготвяне на документация за 

провеждане на обществена поръчка за избор 

на изпълнител по ЗОП.

ПРСР
Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (2014-

2020) в интернет сайтове  

360 000,00

Разработена е техническата спецификация, 

предстои изготвяне на документация за 

провеждане на обществена поръчка за избор 

на изпълнител по ЗОП.

ПРСР
Създаване на сценарии и изработване на рекламни телевизионни клипове по ПРСР 2014-

2020 120 000,00 Разработена е техническата спецификация.

ПРСР Туроператорски услуги за организиране на семинари по ПРСР 2014-2020
180 000,00

Предстои изготвяне на техническа 

спецификация.

ПРСР
Изработка на дизайн, брандиране, отпечатване и доставка на рекламно информационни

материали за нуждите на ПРСР 2014-2020 840 000,00

Процедурата е прекратена, предстои 

нейното обявяване отново.

ПРСР Оценка на ефективността от прилагането на Комуникационния план на ПРСР 2014-2020
96 000,00

Предстои изготвяне на техническа 

спецификация 

ПРСР
Организиране и провеждане на фермерски пазари и съпътващи публични събития по

ПРСР (2014-2020 г.) 1 008 000,00

Предстои изготвяне на техническа 

спецификация

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „Дарик радио“
Дарик радио 53 760,00

Сключен договор № РД 50-182/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на телевизия

„Канал 3“ Канал 3 59 400,00

Сключен договор № РД 50-181/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на

„Телевизия Европа“ Телевизия Европа 53 856,00

Сключен договор №РД 50-178/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на радио „К2“
Радио К2 35 520,00

Сключен договор №РД 50-177/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на Радио „Фокус“
Радио Фокус 53 460,00

Сключен договор № РД 50-179/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на „Фолклор

ТВ“ Фолклор ТВ 23 760,00

Сключен договор № РД 50-184/25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „БГ Радио“
БГ радио 35 640,00

Сключен договор № РД 50-180/ 25.11.2016 - в 

изпълнение

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на телевизия

„Агро ТВ“ Агро ТВ 18 000,00 Предстои сключване на договор

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на телевизия

„България ОН ЕР“ България он ер 24 000,00 Предстои сключване на договор

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на телевизия

„Евроком“ Телевизия Евроком 17 238,00 Предстои сключване на договор

ПРСР
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на „Нова

телевизия“ Нова телевизия 203 448,00 Предстои сключване на договор

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на БТВ
БТВ 204 000,00 Предстои сключване на договор

ПРСР Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на БНТ
БНТ 120 000,00 Предстои сключване на договор

866 562,00 35 520,00 3 204 000,00

4 134 000,00 702 000,00 228 000,00 3 204 000,00

5 200 000,00 1 248 000,00 312 000,00 3 640 000,00Планиран бюджет на ПРСР за 2017

Обща сума на договрите по ПРСР към месец април 2017

Планиран бюджет на ПРСР за 2016


