Информация за изпълнението на планираните средства по комуникация и публичност в рамките на годишните планове на оперативните програми до месец януари 2019 г.
Оперативна програма

ОПИК

ОПИК

ОПИК

Предмет на договора

Изпълнител

Директно
договаряне
Национални
медии (в лв. с
ДДС)

ЗОП (в лв. с ДДС)

"Организиране и провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна ДЗЗД "Консорциум
Травел общество"
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)"

Сключен договор 36/14.03.2017 528 486,00 приключил

„Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с
Ди Ем Ай дивелопмънт
дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020“
ЕООД
„Провеждане на социологически проучвания за изпълнение, 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

„Закупуване на програмно време в ефира на Нова Телевизия“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на bTV“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на БНТ“

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на Радио „Фокус“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на БНР“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на „Метрорадио“

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на ТВН Русе“

ОПИК

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

ОПИК

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

Статус на договора

Регионални
медии (в лв. с
ДДС)

176 982,00 Сключен договор № 132/21.11.2016 г. - приключил

98 520,00 Сключен договор Позиция 1 37/14.03.2017 - приключил

"ЕСТАТ"ООД

Сключен договор по позиция 2 39/14.03.2017 95 760,00 приключил
Нова телевизия

149 520,00

Сключен Договор № 113/25.10.2016 г. - приключил

БТВ

149 564,24

Сключен Договор № 127/27.10.2016 г. - приключил

БНТ

149 985,60

Сключен Договор № 109/25.10.2016 г. - приключил

Телевизия Европа

79 560,00

Сключен Договор № 116/27.10.2016 г. - приключил

Телевизия Евроком

59 994,00

Сключен Договор № 123/27.10.2016 г. - приключил

Телевизия Канал 3

79 920,00

Сключен Договор № 107/25.10.2016 г. - приключил

Телевизия БГ он еър

59 958,90

Сключен Договор № 110/25.10.2016 г. - приключил

Дарик радио

99 360,00

Сключен Договор № 114/25.10.2016 г. - приключил

Радио Фокус

95 752,80

Сключен Договор № 112/25.10.2016 г. - приключил

БНР

79 980,00

Сключен Договор № 108/25.10.2016 г. - приключил

Метрорадио

79 999,20

Сключен Договор № 122/27.10.2016 г. - приключил

Болкан броудкастинг
ЕАД

79 974,54

Сключен Договор № 124/27.10.2016 г. - приключил

Радио Си Джей

79 986,84

Сключен Договор № 120/27.10.2016 г. - приключил

Телевизия Михайлов

39 960,00

Сключен Договор № 115/27.10.2016 г. - приключил

Телевизия Стара
Загора

29 808,00

Сключен Договор № 126/27.10.2016 г. - приключил

ТВН Русе

39 996,00

Сключен Договор № 111/25.10.2016 г. - приключил

Телевизия Евроком
Царевец

30 000,00

Сключен Договор № 121/27.10.2016 г. - приключил

Радио Силвър

19 980,00

Сключен Договор № 118/27.10.2016 г. - приключил

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на „ВИЖ ТВ“

ОПИК

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

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на Нова Телевизия“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на bTV“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на БНТ“

ОПИК

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

Радио Нова нюз

39 999,60

Сключен Договор № 119/27.10.2016 г. - приключил

Радио К2

49 992,00

Сключен Договор № 125/27.10.2016 г. - приключил

Виж ТВ

38 396,14

Сключен договор 133/27.11.2016 г. -приключил

24 999,84

Телевизия Черно море
Нова телевизия

99 792,00

БТВ

94 222,22

БНТ

67 200,00

Сключен Договор № 117/27.10.2016 г. - приключил
Сключен Договор № 74/01.09.2017 г. - приключил
Сключен Договор № 88/27.09.2017 г.
Приключил
Сключен Договор № 70/31.08.2017 г.
приключил

Телевизия Евроком

59 670,00

Сключен Договор № 73/01.09.2017 г.
приключил

Телевизия Канал 3

79 200,00

Сключен Договор № 71/01.09.2017 г. - приключил

Телевизия БГ он еър

59 940,00

Сключен Договор № 79/04.09.2017 г. -приключил

Дарик радио
Радио Фокус
БНР
Метрорадио

79 932,00
59 082,72
69 912,00
63 840,00

Сключен Договор № 72/01.09.2017 г. - приключил
Сключен Договор № 81/04.09.2017 г. - приключил
Сключен Договор № 80/04.09.2017 г. -приключил.
Сключен Договор № 75/01.09.2017 г. - приключил

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК
ОПИК
ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на Радио „Фокус“
„Закупуване на програмно време в ефира на БНР“
„Закупуване на програмно време в ефира на „Метрорадио“

ОПИК

„Закупуване на програмно време в ефира на „Инвестор ТВ“ ЕООД

39 960

Сключен Договор № 78/04.09.2017 г. - приключил

ОПИК

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

Телевизия Стара
Загора

19 596,00

Сключен Договор № 83/05.09.2017 г. - приключил.

ОПИК

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

Телевизия Евроком
Царевец

37 440,00

Радио Нова нюз
Радио К2

34 200,00
49 992,00

ОПИК

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

ОПИК

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

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио Нова нюз

ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК

ОПИК

ТВ Блумбърг

РТЕ НЕТ ООД
Изработване и публикуване на материали,интервюта, обявления, дописки и съобщения
„Про Нюз България“
на страниците на вестник „24 часа“
АД
Закупуване на програмно време в ефира на Дарик радио
Закупуване на програмно време в ефира на БГрадио, Радио 1 и радио Енерджи
Закупуване на програмно време в ефира на радио Фокус
Закупуване на програмно време в ефира на радио "Гама-Видин"
Закупуване на програмно време в ефира на радио "Мелодия-Силистра"
Закупуване на програмно време в ефира на програма "Хоризонт"
Закупуване на програмно време в ефира на радио "K2"

Дарик радио АД
Метрорадио ЕООД
Фокус Нунти ООД

Сключен Договор № 82/05.09.2017 г. - приключил.

14 990,40

0

0

39 840,00
39 999,60
39 967,20

Бойкос ЕООД

4 972,50

Бойкос ЕООД
БНР

4 968,00
39 900,00

Анаили Мили ЕООД

14 997,60

Ню Левъл
Закупуване на програмно време в програмата на информационната аудио-визуална Комюникейшън ООД
система (дигитална медия) New Level Channel в метрото на гр. София
Обща сума на договорите по ОПИК към месец януари 2019

Сключен Договор № 76/01.09.2017 г. - приключил
Сключен Договор № 77/04.09.2017 г. - приключил
Сключен Договор 109/28.12.2018 г.
в изпълнение
Сключен договор 45/18.06.2018 г. 23 400,00 приключил
Сключен Договор 110/28.12.2018 г.
в изпълнение
Сключен Договор 111/31.12.2018 г.
в изпълнение
Сключен Договор 112/31.12.2018 г.
в изпълнение
Сключен Договор № 1/03.01.2019
в изпълнение
Сключен Договор № 2/03.01.2019
в изпълнение
Сключен Договор № 3/03.01.2019
в изпълнение
Сключен Договор № 6/11.01.2019
в изпълнение
Сключен Договор № 7/17.01.2019
12 347,40 в изпълнение

2 136 053,86

534 248,08

935 495,40

Планиран бюджет на ОПИК за 2016

5 299 811,00

1 271 954,64

317 988,66

3 709 867,70

Планиран бюджет на ОПИК за 2017

1 037 536,00

249 008,64

62 252,16

726 275,20

Планиран бюджет на ОПИК за 2018

4 736 877,00

1 136 850,48

284 212,62

Планиран бюджет на ОПИК за 2019

От 19 април 2018 г. бюджетът за публичност е
3 315 813,90 актуализиран
В процес на подготовка

Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на
Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) разделена на 2 обособени позиции:
ОПДУ

І-ва обособена позиция: „Изработване и доставка на печатни материали“
ІІ-ра обособена позиция “Изработване и доставка на рекламни и информационни
материали“

ЕТ Рекламна агенция
АБ-Анелия Минкова
Ди Ем Ай Дивелопмент
ЕООД

ОПДУ

„Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОП „Добро управление"
Обща сума на договорите по ОПДУ към месец януари 2019
Планиран бюджет на ОПДУ за 2016
Планиран бюджет на ОПДУ за 2017

ОПРЧР

ОПРЧР

А Дейта Про ООД
155 000,00
791 000,00

0,00
189 840,00

0,00
47 460,00

Планиран бюджет на ОПДУ за 2018
214 651,03
Планиран бюджет на ОПДУ за 2019
„Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризирането на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
Пет от пет ДЗЗД

0,00

0,00

9 бр. обучения за бенефициенти по операция „Независим живот“ на ОПРЧР. "Компания за
Семинарите се проведоха в градовете: София, Враца, Бургас, Хасково, Велико Търново, международни
Русе, Варна, Пловдив и Благоевград.
конгреси ООД",

Сключен договор № МС-83/18.08.2016 г. по І-ва
обособена позиция 23 940,00 приключил, изплатена сума 19 948,00 лв.
Сключен договор № МС-88/23.08.2016 г. по ІІ-ра
обособена позиция 53 706,00 приключил, изплатена сума - 53 701,80 лв.
Сключен договор № МС-43/26.05.2016 г. 19 764,00 приключил, изплатена сума - 19 763,96 лв.
97 410,00
155 000,00
553 700,00
214 651,03 Предстои актуализация на бюджетна линия 1 на ОПДУ
В процес на подготовка
Сключен договор № РД04-133/24.07.2017 г. - в
600 000,00 изпълнение
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 № РД09172/23.12.2015 г.
За обученията е сключен договор Д-17/02.02.2016 33 615,20 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.

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 Компания за
международни
проведоха в градовете: София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.
конгреси ООД,

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.

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 Обучението е
1 обучение на бенефициенти по управление и отчитане на договори.
организирано от УО

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
"Компания за
възможностите, които процедурата предлага.
международни
конгреси ООД"

За информационните дни е сключен договор: Д01 33 928,45 63/04.05.2016 - приключен.
Няма сключен договор. Събитието е организирано и
2 870,03 проведено от УО - приключило.

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 № РД09172/23.12.2015 г.
за обученията е сключен договор № Д01 99 444,08 147/13.09.2016 -приключен

"Компания за
международни
конгреси ООД"

ОПРЧР

ОПРЧР

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.

Министерство на образованието и науката - РД09-172/23.12.2015 - Д01-176/01.11.2016 - "Компания за
Организиране на логистика за провеждане на информационни дни по ОПРЧР 2014- международни
2020 - 01-08.11.2016
конгреси ООД",

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 № РД09172/23.12.2015 г.
за обученията е сключен договор № Д01 99 444,08 147/13.09.2016 -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 № РД09172/23.12.2015 г.
За информационните дни е сключен договор: Д01 12 663,65 147/13.09.2016 - 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 № РД09172/23.12.2015 г.
За обученията е сключен договор Д-01-50/26.01.2017 приключен.

Януари - 6 бр. обучения за бенефициенти по две операции - „Транснационални и
"Компания за
дунавски партньорства за заетост и растеж” и „Гъвкави възможности за заетост и
международни
обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” на ОПРЧР. Семинарите
конгреси ООД"
се проведоха в градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и София .

31 153,94
"Компания за
международни
конгреси ООД",

ОПРЧР

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 № РД09172/23.12.2015 г.
За информационните дни е сключен договор: Д-01145/28.02.2017 - приключен.

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.

12 421,60
Компания за
международни
конгреси ООД

ОПРЧР

В периода 19.05 - 30.05.2017 г. УО на ОПРЧР организира 5 информационни дни,
популяризиращи две операции - „Обучения за заети лица”. Събитията се проведоха в
градовете: Пловдив, Варна, София, Велико Търново и Бургас.

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 № РД09172/23.12.2015 г.
11 351,06 За събитията са сключени договори
Д01-208/19.05.2017 - приключен

Компания за
международни
конгреси ООД

ОПРЧР

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 № РД09172/23.12.2015 г.

На 26.06.2017 г. в гр. София, УО на ОПРЧР проведе обучение за бенефициенти по
процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.

За събитията са сключени договори
Д01-223/26.06.2017 - приключен
6 457,56

ОПРЧР

На 31.08.2017 г. в гр. София, УО на ОПРЧР проведе обучение за бенефициенти по
процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив
интензитет на дейността“ по ПО 1 на ОПРЧР.

Обучението е
организирано от УО

Няма сключен договор. Събитието е организирано и
проведено от УО - приключило.

0,00
"Компания за
международни
конгреси ООД"

ОПРЧР

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 № РД09172/23.12.2015 г.

Септември-Октомври
В периода 01.09 - 31.10.2017 г. УО на ОПРЧР организира събития, популяризиращи
следните операции:
1. „Развитие на социалното предприемачество”:
2. „Подкрепа за предприемачество”
3. „Специфични обучения”
4. „Равни шансове”
5. „Открий ме”
Събитията се проведоха в градовете: София, Пловдив, Велико Търново, Бургас, Русе.

За събитията са сключени договори
Д01-260/01.09.2017 - приключен
10 075,96

Д01-287/11.09.2017 - приключен
21 765,18

ОПРЧР

На 20.10.2017 г. в гр. София, УО на ОПРЧР проведе информационен ден по процедура
„Равни шансове“ по ПО 2 на ОПРЧР.

Обучението е
организирано от УО

Няма сключен договор. Събитието е организирано и
проведено от УО - приключило.

0,00
Дарик Радио АД
ОПРЧР

Сключен договор № РД04-172/11.09.2017 г.
изпълнение

- в

Сключен договор № РД04-186/21.09.2017 г.
изпълнение

- в

Сключен договор № РД04-204/10.10.2017 г.
изпълнение

- в

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР
240 000,00
Телевизия Европа АД

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР
120 000,00
Нова Броудкастинг
Груп АД

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР
480 000,00

"Компания за
международни
конгреси ООД",

ОПРЧР

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 № РД09172/23.12.2015 г.
За обученията е сключен договор Д01-317/27.10.2017 приключен

На 03 ноември 2017 г. в гр. София, Интер Експо Център, се проведе обучение за
бенефициенти по схема „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и
растеж“ на ОПРЧР.

2 513,60

ОПРЧР

На 26.01.2018 г. в гр. София в МТСП се проведе обучение за бенефициенти по схема
"Водено от общностите местно развитие“

Обучението е
организирано от УО

Няма сключен договор. Събитието е организирано и
проведено от УО - приключило.

0,00
БМ Адвайз ЕООД
ОПРЧР

Сключен договор № РД04-340/11.12.2015 г. приключил. Реално изплатените средства са 572 616 лв.

Изработка на печатни информационни и рекламни материали
600 000,00

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БНР

120000

Сключен договор № РД04-228/28.11.2017 г.
изпълнение

- в

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БНТ

480000

Сключен договор № РД04-237/20.12.2017 г.
изпълнение

- в

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

Анаили Мили ЕООД/
Радио К2

24000

Сключен договор № РД04-2/11.01.2018 г. - в изпълнение

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД

71881,49

Споразумение към договор
приключило

ОПРЧР

„Изработване и публикуване на информационни материали в печатни и интернет
медии за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
д.р Бранд ООД
(ОП РЧР) по обособена позиция № 1 – „Изработване и публикуване на информационни
материали за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките

Сключен договор №РД04-290/13.12.2018 г.
420 000,00

„Изработване и публикуване на информационни материали в печатни и интернет
медии за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
(ОП РЧР) по обособена позиция № 2 – „Изработване и публикуване на информационни Дилис АМС ЕООД
материали за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОП РЧР) в интернет медии“

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

РД04-118/01.07.2015 -

Сключен договор №РД04-293/14.12.2018 г.
600 000,00
Сключен договор
изпълнение

Инвестор.бг АД

№

РД04-72/16.04.2018

г.

-

в

360 000,00

ОПРЧР

На 19.03.2018 г. в гр. София и на 23.03.2018 в гр. Бургас се проведе обучение за Обучението е
бенефициенти по процедура "Обучения за заети лица" по ПО 1 на ОПРЧР
организирано от УО

ОПРЧР

На 26.03.2018; 27.03.2018 и 30.03.2018 в градовете Велико Търново, Бургас и София се Информарционната
проведоха информационни дни по процедура "Транснационални партньорства" по ПО кампания е
4 на ОПРЧР
организирана от УО

ОПРЧР

Информарционната
На 18.04.2018 г. в гр. София експерти на УО на ОПРЧР и ОП НОИР проведоха
кампания е
информационен ден по процедура "Социално- икономическа интеграция на уязвими
организирана от УО на
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" по ПО 4 на ОПРЧР
ОПРЧР и ОП НОИР

Няма сключен договор. За провеждане на събитието са
направени разходи за наем на зала - приключило.

3875, 18
Няма сключен договор. За провеждане на събитията са
направени разходи за наем на зала - приключило.

1 637,00
Няма сключен договор. За провеждане на събитието е
направен разходи за наем на зала - приключило.

862,52

ОПРЧР

17.05.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне
на БФП по процедура „Равни шансове“, в гр. София, зала "Пресцентър" на МТСП
Обучението е
31.05.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне организирано от УО
на БФП по процедура „Открий ме“, в гр. София. зала "Пресцентър" на МТСП

ОПРЧР

28.05.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне
Обучението е
на БФП по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. За договори,
организирано от УО
сключени до 25.05.2018 г., в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша“

ОПРЧР

06.06.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне Обучението е
на БФП по процедура „Специфични обучения“, в гр. София, зала Пресцентър на МТСП
организирано от УО

ОПРЧР

08.06.2018 г. - Концерт и Годишно информационно събитие на ОП РЧР в парка Заимов, събитието е
за което е сключен договор с Вирджиния рекърдс ЕООД с предмет "Осигуряване на организирано от УО и
участие на артист-изпълнител Дарина Йотова - DARA на 08.06.2018 г.
АЗ

ОПРЧР

15.06.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне
на БФП по процедура „Подкрепа за предприемачество“, в гр. София, Интер Експо
Център, зала „Мусала“
Обучението е
27.06.2018 г. - Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне организирано от УО
на БФП по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ за договори,
сключени до 28.05.2018 г., в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша“

Събитието е проведено от УО без разход - приключило
0,00
Нe e сключен договор. За провеждане на събитието са
направени разходи за наем на зала - приключило.
2 440,88
Събитието е проведено от УО без разход - приключило

0,00
Сключеният договор № РД04-133/06.08.2018 г. е
приключен
3 600,00
Нe e сключен договор. За провеждане на събитието са
направени разходи за наем на зала - приключило.

3 948,82
Събитието е проведено от УО без разход - приключило

ОПРЧР

24.07.2018 г. - Информационен ден на тема „Облекчени условия по Финансов
Обучението е
инструмент Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“, гр. София, зала
организирано от УО
"Пресцентър" на МТСП
0,00

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио Енерджи

Р22 ЕООД

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио FRESH

Оберон Радио Макс
ЕООД

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 - приключено.
14 424,24

ОПРЧР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио N-JOY

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио Вероника

Радиокомпания Си
Джей ООД

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 24.05-27.07.2018 - приключено.

10 858,05

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 24.05-28.07.2018 - приключено.

12 177,36

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 - приключено.

Радио Тангра ЕАД
8 108,10

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по БГ Радио

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 - приключено.

Метрорадио ЕООД
11 045,58

ОПРЧР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио Z-Rock

Фондация Радио
Нова Европа

18.10.2018 г. провеждане на откриващо събитие в Пловдив за стартиране на
Компания за
Националната кампания "Мисията е възможна" за популяризиране на реформирането
международни
на услугите за
деца в неравностойно положение, т.нар.процес по
конгреси ООД
деинституционализация

ОПРЧР

07.11.2018 г. - комуникационен семинар за представители на общини, експерти „връзки Компания за
с обществеността“ от общини и представители на неправителствения сектор. международни
Семинарът е част от кампанията „Мисията е възможна“
конгреси ООД

ОПРЧР

13.11.2018 г. - съвместно организиран семинар от Международната социална служба и
ОПРЧР на тема: представяне на различни модели/концепции на резидентна грижа,
Компания за
които се прилагат в Центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без
международни
увреждания, управлявани от неправителствени организации. Събитието е част от
конгреси ООД
Националната кампания „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията
на грижите за деца в България.

ОПРЧР

3 бр. информационни дни в София, Велико Търново, Бургас за „Интегрирани действия Компания за
за устойчиво градско развитие“, "Социално включване в общността" (2 бр.), проведени международни
на 15.11., 19.11., 20.11.2018 г.
конгреси ООД

Не е сключен договор. Одобрено планиране на
излъчвания за периода 24.05-27.07.2018 - приключено.

8 795,98

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
6 186,58
изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
10 657,66

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
1 771,10

2 759,15

Компания за

ОПРЧР

21.11.2018 г. - в гр. Враца се проведе концерт и дискусия с общността в чест на Деня на
международни
християнското семейство. Събитието е част от кампанията „Мисията е възможна“

конгреси ООД

ОПРЧР

21.11.2018 г. - в гр. Враца се проведе концерт и дискусия с общността в чест на Деня на Проджект севън
християнското семейство. Събитието е част от кампанията „Мисията е възможна“
ЕООД

5 740,80

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
осигуряване на водещ на събитието - без договор

310,00

ОПРЧР

23.11.2018 г. 1 бр. информационен ден в гр. София по процедура „Социално включване
организира се от УО
в общността"

ОПРЧР

08.12.2018 г. - в гр. София се проведе Коледна работилница. Събитието е част от
международни
кампанията „Мисията е възможна“

Събитието е проведено от УО без разход - приключило
0,00

Компания за

конгреси ООД

ОПРЧР

10.12.2018 г. - 1 бр. обучение за бенефициенти – общини, сключили договор по
организира се от УО
процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“

ОПРЧР

10.12.2018 г. – в гр. София се проведе Коледен концерт „Мисия Коледа“. Събитието е
международни
част от кампанията „Мисията е възможна“

910,80

Събитието е проведено от УО без разход - приключило
0,00

Компания за

конгреси ООД

ОПРЧР

23.01.2019 г. - Конференция на тема: Деинституционализация в условията на
политическа турболентност, бедност и ограничен ресурс". Провежда се в МТСП от
организира се от УО
"Надежда и домове за децата - клон България" като част от кампанията "Мисията е
възможна"

ОПРЧР

25.01.2019 г. Пресконференция и дискусия с журналисти и НПО на тема: "Обществени Компания за
нагласи към процеса на деинституционализация и предлаганите нови социални услуги в международни
общността". Събитието е част от кампанията "Мисията е възможна"
конгреси ООД

ОПРЧР

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

7020,05

3 бр. информационни дни за общините, потенциални бенефициенти по процедура Компания за
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 2. Проведени международни
в гр. София, гр. Велико Търново и гр. Бургас, съответно на 22, 28 и 31.01.2019 г.
конгреси ООД

ОПРЧР

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
Събитието е проведено от УО без разход - приключило

0,00
изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018
1 311,66

1 895 881,49
528 000,00
552 000,00
228 000,00
185 520,00

ОПТТИ

65 409,31
132 000,00
138 000,00
57 000,00
46 380,00

в процес на провеждане на процедура за избор на
600 000,00 изпълнител по ЗОП
3 145 117,11
1 540 000,00
1 610 000,00
665 000,00
541 100,00

51 999,60 Сключен договор ДР-19/18,08,2017 - приключил.
Сключен договор Д-45 от 20 декември 2018 г. със срок 2
72 000,00 години от датата на подписване - в изпълнение
Сключен договор № Д-31/10.11.2017 г., срокът на
договора е 3 години от датата на подписването му. В
648 000,00 процес на изпълнение.

„Изработка на рекламни материали /сувенири/“
"Призма" ООД

ОПТТИ

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018

6 493,15

Изработка на печатни информационни и рекламни материали
Обща сума на договорите по ОПРЧР към месец януари 2019
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2016
2 200 000,00
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2017
2 300 000,00
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2018
950 000,00
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2019
773 000,00
„Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни
формати за популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 20142020“.
Консепт студио ЕООД
„Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение
към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на Център за анализи и
задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни маркетинг

изпълнена заявка по сключен договор за осигуряване на
логистика РД 04-183/13.07.2018

На 22.12.2017 г. са пуснати писма-покани на стойност
479497,2 към всички телевизии и радио-доставчици с
национален лиценз за участие в национална кампания.
Сключени са договори с медии през месец март и април
2018 г. - посочени по-долу в справката.

Електронни медии / национални и регионални/ – директно договаряне, съгласно
утвърдена процедура

„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

Ивент Дизайн ООД
Агенция Стратегма
ООД

576 000,00 Сключен договор № Д-9/ 10.02.2016 - в изпълнение

Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ
ОПТТИ
ОПТТИ

Хостинг и системна поддръжка на интерент страница на ОПТТИ

ОПТТИ

Изработка на календари

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”

ОПТТИ

ОПТТИ

23 040,00 Сключен договор № ДР-8/на 14.07.2016 - в изпълнение
Избран е изпълнител с три оферти на база най-ниска
4 278,00 цена с докладна от 01.12.2017 г.- приключил

Търг БГ
Българската
национална телевизия

„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”

"Инвестор.бг"АД

„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”

„Дарик радио“ АД

73618,56

107839,44

30204,00

Сключен договор ДР-6/14.03.2018 г. - приключил
Сключен договор ДР-7/14.03.2018 г. -дейностите по
договора са приключили и на 3 декември 2018 г. е
извършено окончателно плащане към изпълнителя приключил

Сключен договор ДР-5/14.03.2018 г. - приключил

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”
„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”
„Предоставяне на програмно време за излъчване на клипове, рубрики и
информационни материали за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”

„Нова Броудкастинг
Груп” АД
Българското
национално радио

„БТВ Медиа Груп” ЕАД

129302,04

Сключен договор ДР-4/14.03.2018 г. - приключил

17726,4

Сключен договор ДР-8/16.03.2018 г. - приключил

120039,04

Сключен договор ДР-11/4.04.2018 г. -приключил

ОПТТИ
Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнение на мерки по информация и
публичност на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

ОПТТИ

Одобрена докладна № 14-00-1426/28.11.2018 г. за доставка на календари

Има решение на Възложителя за откриване на
540000,00 процедурата от 31.01.2019 г.

"Принтинг Хаус"
ЕООД

ОПТТИ

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР
ОПРР
ОПРР
ОПРР
ОПРР
ОПРР
ОПРР
ОПРР

ОПРР

ОПРР

„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
Обща сума на договорите по ОПТТИ към месец януари 2019
Планиран бюджет на ОПТТИ за 2016
144 000,00
Планиран бюджет на ОПТТИ за 2017
570 000,00
Планиран бюджет на ОПТТИ за 2018
665 968,33
Планиран бюджет на ОПТТИ за 2019
Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 20142020 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
Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 20142020 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
Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма Региони в растеж" 20142020 г.", по обособена позиция №3 "Дизайн, изработка и доставка на рекламни
материали и сувенири за приоритетна ос "Регионален туризъм"
„Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.“
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020
"Разработване на подробен сценарий за организиране и участие на предложен/ите
водещ/и в образователно-културни събития в до 5 града в страната, като част от
кампанията "Моят град е моята крепост" за популяризиране на ОПРР 2014-2020 г.";
финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

478 729,48
0,00
136 800,00
159 832,40

0,00
0,00
34 200,00
39 958,10

Сключен Договор № РД-02-37-6/27.05.2016 г. - в
180 000,00 изпълнение за 36 месеца

Сключен Договор № РД-02-37-7/27.05.2016 г. - в
240 000,00 изпълнение за 36 месеца

Про Систем ЕООД
Грейт Левъл
Консултинг ЕООД
Дарик радио

11 868,00

Метро радио
Болкан броудкастинг
ЕАД
БНР

33 048,00
10 944,00
11 520,00

Фокус- Нунти

15 600,00

Анаили мили ЕООД
Радиокомпания Си
джей ООД

11 016,00
32 856,00

Сключен Договор № РД-02-37-8/27.05.2016 г. - в
180 000,00 изпълнение за 36 месеца
Сключен Договор №РД-02-37-18/06.06.2016 г. - в
180 000,00 изпълнение за 36 месеца
Сключен Договор №РД-02-37-34/20.01.2017 г. приключен
Сключен Договор №РД-02-37-31/20.01.2017 г. приключен
Сключен Договор №РД-02-37-36/20.01.2017 г. прекратен с Анекс №РД-02-37-36(1)/19.01.2018 г.
Сключен Договор №РД-02-37-37/20.01.2017 г. приключен
Сключен Договор №РД-02-37-32/20.01.2017 г. приключен
Сключен Договор №РД-02-37-30/20.01.2017 г. приключен
Сключен Договор №РД-02-37-35/20.01.2017 г. приключен

Сключен Договор № РД-02-37-44/26.04.2018 г. - в
60 000,00 изпълнение

Глобал Фрейм ООД

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната "Елит медиа България"
кампания «Моят град е моята крепост»
ЕООД

Одобрена докладна № 14-00-1426/28.11.2018 г. за
3402,00 доставка на календари
Обявена процедура на 05.11.2018 г., прекратена поради
техническа грешка в документацията, със заповед № РД14-91 от 21.11.2018 г. Обявена на 03.01.2019 г. Отворени
300 000,00 оферти на 25.01.2019 г.
2 458 719,60
144 000,00
399 000,00
466 177,83
В процес на подготовка

96000,00

Сключен Договор № РД-02-37-54/ 07.06.2018 г. в
изпълнение

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»
Телевизия "Европа" АД

Сключен Договор № РД-02-37-61/08.06.2018 г. в
изпълнение

107904,00

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»
Медийна група "Зетра"

29 640,00

Сключен Договор № РД-02-37-53/ 07.06.2018 г. в
изпълнение

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната Медийна група "Черно
кампания «Моят град е моята крепост»
море" ЕООД

17 820,00

Сключен Договор № РД-02-37-58/08.06.2018 г. в
изпълнение

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»
"Инвестор.бг" АД
Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната "Нова броудкастинг
кампания «Моят град е моята крепост»
груп" АД

47 952,00

Сключен Договор № РД-02-37-62/ 08.06.2018 г. в
изпълнение

190 836,00

Сключен Договор № РД-02-37-56/ 08.06.2018 г. в
изпълнение

Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики
/предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»

"Дарик радио" АД

Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики
/предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»

"Метрорадио" ЕООД

23 995,20

Сключен Договор № РД-02-37-63/ 08.06.2018 г. в
изпълнение

"Радиокомпания
Си.джей" ООД

18 000,00

Сключен Договор № РД-02-37-64/ 11.06.2018 г. в
изпълнение

"Фокус нунти" ООД

59 986,80

Сключен Договор № РД-02-37-57/08.06.2018 г. в
изпълнение

"Оберон радио макс"
ЕООД

11 833,20

Сключен Договор № РД-02-37-59/ 08.06.2018 г. в
изпълнение

9 624,00

Сключен Договор № РД-02-37-65/13.06.2018 г. - в
изпълнение

Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики
/предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»
Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики /
предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и изпълнението
на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната кампания
«Моят град е моята крепост»
Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики /
предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и изпълнението
на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната кампания
«Моят град е моята крепост»
Предоставяне на програмно време и осигуряване на радио репортажи/ рубрики
/предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»

"МК студио" ЕООД

Предоставяне на програмно време и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики
/ предавания/ интервюта/ излъчвания за «Популяризиране на напредъка и
изпълнението на ОПРР 2014-2020 и отразяване на събитията част от информационната
кампания «Моят град е моята крепост»
БТВ Медиа груп ЕАД

Сключен Договор № РД-02-37-55/07.06.2018 г.
приключил

70 020,00

191 306,40

"Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития, касаещи
реализацията на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., финансиран по "Меркурии 97"
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.
ЕООД**

ОПРР
"Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за
ОПРР 2014.2020
ОССМО АД
Обща сума на договорите по ОПРР към месец януари 2019

727 406,40

274 363,20

Планиран бюджет на ОПРР за 2016

256 826,80

0,00

0,00

Планиран бюджет на ОПРР за 2017

1 253 173,18

300 761,56

75 190,39

Сключен Договор № РД-02-37-60/ 08.06.2018 г. в
изпълнение
Договор № РД-02-37-60/ 09.12.2015 г. - за 36 месеца,
който осигури и организирането на работата, текущи
разходи и обучения на членовете на КН на ОПРР 20142020 г., като за тези разходи са плаща по друго
бюджетно перо от БЛ - приключил - платено с ДДС: 723
1 020 000,00 948,31
Договор № РД-02-37-14/21.01.2019 г. - за 48 месеца,
който осигурява и организирането на работата,
текущи разходи и обучения на членовете на КН на ОПРР
2014-2020 г., като за тези разходи са плаща по друго
1 200 000,00 бюджетно перо от БЛ
3 060 000,00
256 826,80
Бюджетната линия на ОПРР е актуализирана на
375 951,95 заседание на КН на ОПРР.

Планиран бюджет на ОПРР за 2018

ОПНОИР

ОПНОИР

ОПНОИР

ОПНОИР

3 248 206,65

Планиран бюджет на ОПРР за 2019 "Компания за
международни
Организиране на Въвеждащо обучение за представители на бенефициенти по проекти, конгреси ООД",
финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015
"Компания за
Организиране на тематична работна среща с представители на медиите за повишаване
международни
на информираността по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
конгреси ООД",
растеж“
Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015
Организиране на информационни дни за представяне на условията за кандидатстване
по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови "Компания за
международни
постижения“
И BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по конгреси ООД",
Рамково споразумение
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
№ Д01 - 7/20.01.2015
"Компания за
Организиране на годишно информационно събитие по Оперативна програма „Наука и международни
образование за интелигентен растеж“, "Осигуряване услуги на туроператор за конгреси ООД",
Рамково споразумение
организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти"
№ Д01 - 7/20.01.2015

779 569,60

194 892,40

2 273 744,66 Съгласно финансов план за 2018 г., към месец юли

В процес на подготовка
12 984,67
Сключен договор № Д03-253/ 29.08. 2016 г. - приключен

22 221,72 Сключен договор № Д03-285/09.09.2016 г. - приключен

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

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

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“

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“

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“,

ОПНОИР

"Образование и наука"
"Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на
ЕАД,
Рамково
материали за нуждите на Министерство на образованието и науката, включително по
споразумение №Д01проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове“
161/09.07.2014г.

1 176,00

ОПНОИР

Компания
за
Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за
международни
нуждите на МОН и проекти, „Организиране на информационни дни за представители
конгреси
ООД,
на заинтересованите МИГ в периода на прием на стратегии по подхода ВОМР през 2017
Рамково споразумение
г“,
№ Д01 - 7/20.01.2015

4 157,53 Сключен договор №Д01-358/04.12.2017 г. - приключен

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 №Д01-161/09.07.2014г.

ОПНОИР

Дизйн и изработка на експо стена

ОПНОИР

Провеждане на социологически проучвания за специфичните информационни нужди на
целевите аудитории на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен ЕСТАТ ООД
разстеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР) март 2018

ОПНОИР

Изработка на материали за европейска конференция за бъдещето финансиране на
ПГ Велизар Пеев
човешкия капитал в Европа: "Инвестиции в хора - пътят напред"

"Образование и наука"
ЕАД, Рамково
споразумение №Д017/20.01.2015г.
"Компания
за
международни
конгреси
ООД",
Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015
"Компания
за
международни
конгреси
ООД",
Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015

4 701,72

Съгласно договор №Д01-161/09.07.2014 г. заявка в м.
декември 2016 г. - приключен

9 267,97

Сключен договор Д03-60 на 21 февруари 2017 г. приключен

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

Заявка съгласно сключен договор № Д01-161/09.07.2014
г. заявка за м. юли 2017 г. - приключен

Заявка съгласно сключен договор № Д01-161/09.07.2014
г. заявка за м. декември 2017 г. - приключен
352,06

ОПНОИР

ОПНОИР
ОПНОИР

Експо дисплей ЕООД

Транспорт за участие в художествената програма на европейска конференция за
бъдещето финансиране на човешкия капитал в Европа: "Инвестиции в хора - пътят Иркатур ООД
напред"
Синергон
Наем на конферентна зала
АД/гранд
Пловдив
Преводачески услуги - устен превод за събитие

1 750,37 съгласно оферта - приключен

34200,00

Сключен договор Д03-1/01.02.2018 г. - приключен.
Реално изплатена сума по договора е 30 270 лв.

6 000,00 съгласно оферта - приключен

234,00 съгласно оферта - приключен
хотели
хотел

Скрипта Манент ЕООД

1 080,00 съгласно оферта - приключен
216,00 съгласно оферта - приключен

ОПНОИР

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА
СДРУЖЕНИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014НАУКА"
2020 Г. (ОП НОИР)

ОПНОИР

ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СУВЕНИРИ ЗА
НУЖДИТЕ НА О НОИР

ПРИЗМА ООД

ОПНОИР

ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СУВЕНИРИ ЗА
НУЖДИТЕ НА О НОИР

ДИ ЕМ АЙ
ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД

ОПНОИР

ИЗРАБОТКА НА АУДИО И ВИДЕО КЛИПОВЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА
Спийдрейзър ЕООД
ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

ОПНОИР
ОПНОИР
ОПНОИР
ОПНОИР
ОПНОИР
ОПНОИР

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

"ФОРУМ

0

0

12 240,00 Сключен договор Д03-17/28.09.2018 г. - приключен

134 470,49 Сключен договор Д03-18/17.10.2018 г. приключен

4 560,00

г.

и

0

0

БНР

29990,4

0

0

Сключен договор Д03-22/09.11.2018 г. - приключил

ДАРИК РАДИО

29760

0

0

Сключен договор Д03-21/08.11.2018 г.- приключил

БНТ

60873,36

0

0

Сключен договор Д03-27/30.11.2018 г.- приключил

НОВА ТВ

59599,2

0

0

Сключен договор Д03-26/22.11.2018 г.- приключил

БТВ

60494,9

0

0

Сключен договор Д03-28/07.12.2018 г.- приключил

0

0

Сключен договор Д03-23/13.11.2018 г.- приключил

Инвестор БГ/България
60910,08
он ер

Д03-

19440,00 Сключен договор Д03-20/07.11.2018 г. - приключил

Обща сума на договорите по ОПНОИР към месец януари 2019
Планиран бюджет на ОПНОИР за 2016
Планиран бюджет на ОПНОИР за 2017

549 662,85
494 662,85

301 627,94
131 919,08
118 719,08

0,00
32 979,77
29 679,77

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2018

479 662,00

0,00

0,00

300 341,82
384 764,00
346 264,00
Бюджетната линия на ОП НОИР в процес на
0,00 верификация .

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2019
ПМДР

Сключен договор
Д03-19/17.10.2018
24/17.10.2018 г. приключен

В процес на подготовка

„Информиране и популяризиране на Програмата за морско дело и рибарство чрез
реклама в печатни медии”

АБ
КОМЮНИКЕЙШЪНСЕО
ОД

Обявена е процедура по ЗОП. Предстои сключване на
96 300,00 договор

„Изготвяне на информационни и рекламни материали“

„ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

Обявена е процедура по ЗОП. Предстои сключване на
78 000,00 договор

ПМДР

Обща сума на договорите по ПМДР към месец януари 2019
Планиран бюджет на ПМДР за 2016
Планиран бюджет на ПМДР за 2017
Планиран бюджет на ПМДР за 2018
Планиран бюджет на ПМДР за 2019

0
0
10 000,00

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00
10 000,00
В процес на подготовка

ОПОС

Изработка на рекламни материали

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 Ламбаджиев Стандарт
ООД
обществена поръчка)

Диджи Консулт ЕООД

ОПОС

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали от текстил, кетамика,
метал и пластмаса Обособена позиция N3, Акроним ОПОС (Договор NД-3125/02.12.2016, сключен на основание чл. 183 от ЗОП и в изпълнение на Решение
Петров 95-Юри Ненчев
N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка)
ЕООД

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
Петров 95-Юри Ненчев
на обществена поръчка)
ЕООД

23 280,00

Договор №Д-34-12/28.03.2016 г - приключен

Сключен договор № Д-31-22/24.11.2016 - приключен
52 560,00

Сключен договор №Д-31-25/ 02.12.2016 - приключен
75 600,00

Сключен договор №Д-31-24/02.12.2016 - приключен
39 120,00

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 рекламноинформационни материали за публикуване в печатни и електронни медии, външна и
вътрешна рекламa

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

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

ОПОС
ОПОС

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

Глобал Фрейм ООД

Сключен договор №Д-34-50/02.12.2016 приключен

БОН -БОН Мюзик ЕООД

Варна Нюз ЕООД
Провеждане на национална детска „Зелена олимпиада“ във връзка с образователноинформационна кампания на ОПОС през 2016 г.
Академика БГ ЕООД
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 24/7 Ивент Къмпани
информация и публичност
ООД

ОПОС
ОПОС
ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Канал 3“

ОПОС

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

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия „България ОН ЕР“

ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на НОВА ТВ
Закупуване на програмно време в ефира на бТВ
Закупуване на програмно време в ефира на БНТ
Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Фреш“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Фокус“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Хот“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Телевизия Враца“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Канал 0“

ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Мая“
Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Power FM“
Закупуване на програмно време в ефира на „Радио MIXX“
Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1 Бургас“
Проучване и анализ на българския медиен пазар; Определяне на тематична насоченост
на кампания за популяризиране на ОПОС 2014-2020; Изготвяне на план за провеждане
на кампанията; Предложение за слоган на кампанията
ОТ-ДО Консулт ООД

ОПОС

ОПОС

ОПОС

35 994,00

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

Две представителни за пълнолетното население на страната количествени
социологически проучвания за измерване ефекта от реализираните мерки за
Екзакта Рисърч Груп
информация и публичност по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
ЕООД
Стратегия за провеждането на информационно-образователна кампания за ОПОС 20142020 г. в медиите (проучване на българския медиен пазар, медийно планиране на
кампанията, оценка на медийната кампания)
Маркет Тренд ЕООД
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 Книгоиздателска къща
труд ЕООД
излъчване на победители от конкурса чрез томбола
Закупуване на програмно време в ефира на „Дарик радио“ АД
Дарик радио
Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1“ ООД
Радио 1

ОПОС

150 000,00

ОПОС

Провеждане на национална детска "Зелена олимпиада" във връзка с образователноинформационна кампания на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г. и 2018 г.

ОПОС

Провеждане на 2 бр. национално представителни социологически проучвания за
измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки
за информация и публичност по Оперативна програма "Околна среда 2014- 2020 г."

Елит медия България
Телевизия Канал 3
Телевизия Европа
Инвестор БГ Телевизия България он
ер
Нова телевизия
БТВ
БНТ
Радио Фреш
Фокус-Нунти ООД/
Радио Фокус
Лакс Медия
Радио Хот
Телевизия Враца
РНТВ ЕООД
Канал 0
Радио Мая
Радио Power FM
Радио MIXX
Радио 1 Бургас

19 800,00
19 600,00 Договор № Д-34-7/25.02.2016 г. - приключен*

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

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

23 220,00 Договор № Д-34-13/30.03.2016 г -приключен.

14 408,40

29 700,00 Договор №Д-34-30/05.08.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-42/22.11.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-40/21.11.2016 г. - приключен

48 000,00
41 820,00

Договор № Д-34-43/22.11.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-41/22.11.2016 г. - приключен

17 999,04
59 940,00
59 836,12
34 970,40
14 338,50

Договор № Д-34--44/23.11.2016 г. - приключен
Договор № Д-33-67/25.11.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-48/30.11.2016 г.- приключен
Договор № Д-34-49/01.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-47/28.11.2016 г. - приключен

18 000,00

23 988,05

Договор № Д-34-46/25.11.2016 г. - приключен

2 400,00
4 800,00

Договор № Д-34-57/19.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-56/19.12.2016 г. - приключен

12 000,00
2 400,00
6 048,00
1 416,00
1 062,00

Договор № Д-34-52/13.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-53/13.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-51/12.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-55/13.12.2016 г. - приключен
Договор № Д-34-55/16.12.2016 г. - приключен

34 500,00 Договор № Д-30-68/07.08.2017 - приключен

Академика БГ ЕООД*

29 666,67 Сключен договор № Д-30-72/01.09.2017 - приключен

АЛФА РИСЪРЧ ООД

23 520,00 Сключен договор № Д-34-28/24.11.2017 - приключен

ОПОС

Предоставяне на зала №11, находяща се в НДК на 12.12.2017 г. в часовия диапазон от
11:30 ч. до 14:30 ч. включително за подготовка и реализация Образователна НДК-КОНГРЕСЕН
иниациатива "Зелена Олимпиада"
ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД
Предоставяне на програмно време в ефира на "Дарик Радио"
Дарик Радио АД

ОПОС

Предоставяне на програмно време в ефира на радиоверига "Фокус"

ОПОС

Фокус Нунти ООД

ОПОС

ОПОС

Предоставяне на програмно време в ефира на телевизия "Bulgaria on air"

Инвестор БГ Телевизия България он
ер

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време

45 800,00

48 192,00

Договор № Д-30-124/21.12.2017 - приключен. Сключено
е допълнително споразумение №Д-30-124/24.10.2018 г.
с което сумата по договора е променена от 42 000 на
48192. Реално изплатени 48180

100 000,00

Договор № Д-30-118/20.12.2017 - приключен. Сключено
е допълнително споразумение №Д-30-118/06.11.2018 г.
с което сумата по договора е променена от 100 000 на
109 021. Реално изплатени 107568

БНТ

100 000,00

БНР

30 000,00

Договор № Д-34-3/11.01.2018 - приключен. Сключено е
допълнително споразумение №Д-34-3/15.11.2018 г. с
което сумата по договора е променена от 100 000 на 109
021. Реално изплатени 109 003,2
Договор № Д-34-38/29.12.2017 - приключил. Реално
изплатени 29845,68

12 384,00

Договор № Д-30-120/02.12.2017 - приключен. Сключено
е допълнително споразумение №Д-30-120/25.10.2018 г.
с което сумата по договора е променена от 6 192 на 12
384. Реално изплатени 12383,99

Вижън Лаб ЕООД/
ТВ България 24
Медийна група Черно
Море ЕООД/
ТВ Черно море
Стуарт ЕООД/
ТВ Дартс Благоевград

6 000,00

Договор № Д-30-110/19.12.2017 - приключил. Реално
изплатени 5372,46

6 000,00

Договор № Д-30-111/19.12.2017 - приключил. Реално
разплатени 5994

6 000,00

Договор № Д-34-1/02.01.2018 - приключил.
Изпълнителят не е регистриран по ДДС. Посочената сума
е без ДДС. Реално изплатени 4980

6 000,00

Договор № Д-30-122/21.12.2017 - приключил

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ТВ Добруджа-Добрич
Евроком Царевец
ООД/
Кабелна телевизия
"Евроком Царевец"
Велико Търново
Евроком-Национална
кабелна телевизия
Телемедия ООД
ТВ Пазарджик

6 192,00

Договор № Д-34-31/14.12.2017 - приключил

6 000,00

ОПОС

Предоставяне на програмно време

Договор № Д-30-106/18.12.2017 - приключен. Реално
изплатени 70700,28
Договор № Д-30-125/22.12.2017 - приключен Сключено
е допълнително споразумение №Д-30-125/25.10.2018 г.
с което сумата по договора е променена от 42 000 на 45
800. Реално изплатени 37309,44

Предоставяне на програмно време
Нова Броудкастинг
Груп АД

ОПОС

70 740,00

Предоставяне на програмно време
Телевизия Европа АД

ОПОС

669,60 Договор № Д-30-103/08.12.2017 г. - приключен
Договор № Д-30-123/21.12.2017 - приключен

30 000,00

Статис АД/
ТВ Стара Загора
Михайлов ТВ ООД
ТВ Враца
ТВВ ООД/
ТВ Видин
ЕТ Зетра-Петко
Чернев/
ТВ Зетра Ловеч
Май Фай АД
ТВ Русе

6 000,00

Договор № Д-34-36/28.12.2017 - приключил
Договор № Д-30-116/19.12.2017 - приключил. Реално
изплатени 5992,20
Договор № Д-30-112/19.12.2017 - приключил. Реално
изплатени 5916

6 000,00

Договор № Д-30-109/19.12.2017 - приключил

6 000,00

Договор № Д-30-126/28.12.2017 -приключил. Реално
изплатени 5961,6

6 000,00

Договор № Д-30-3/18.01.2018 - приключил

6 000,00

ОПОС

ОПОС

ОПОС

Медийна компания
"Оберон радио Макс"/
Radio Fresh!, Радио
FM+, Z-Rock, Радио
Melody, 105.6
Новините сега

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време в ефира на радио N-joy и на BTV radio

Изработка на аудио и видео клипове

ОПОС

Излъчване на видео клипове в софийските метростанции за популяризиране на ОП
"Околна среда 2014-2020 г."
Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП
"Околна среда 2014-2020"
Създаване на "Български екологичен алманах-2018" за популяризиране на ОПОС 20142020 г.; печат на две книжни тела (на бълг. и англ. език) и на интерактивна електронна
карта на "Български екологичен алманах-2018"
Организиране на събития по ОП "Околна среда 2014-2020"

ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС

Елит медия България
Телевизия Канал 3
Радиокомпания Си
Джей ООД/
Радио N-joy и BTV
Radio
ДЗЗД Грийн Медия
груп

15 000,00

Договор № Д-34-8/30.01.2018 - приключил. Реално
изплатени 14999,04

Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали - Обособена
позиция №2 "Изработка и доставка печатни и рекламно-информационни материали,
свързани с дейността на ОП "Околна среда 2014-2020 г."

Осигуряване на 4 участия на театрален спектакъл "Театър на сенките" в публични
събития организирани в рамките на образователно-информационна кампания "Зелена
олимпиада" за популяризиране на целите на ОПОС 2014-2020 г.
Осигуряване на 4 участия на гост-изпълнителя в публични събития организирани в
рамките на образователно-информационна кампания "Зелена олимпиада" за
популяризиране на целите на ОПОС 2014-2020 г.
Изработване и прожектиране на 3Д видео мапинг анимация в изпълнение на мерките
за информация и публичност на ОП "Околна среда 2014-2020 г." в рамките на 2018 г. и
2019 г.
Програмно време в ефира на БГ Радио за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Програмно време в ефира на Радио 1 за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Програмно време в ефира на Радио Енерджи за изпълнение на мерките за информация
и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Програмно време в ефира на радио Сити за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."

117 600,00 Договор № Д-34-7/22.01.2018 - приключил

Ню левъл
комюникейшън ООД
Анаили Мили ЕООД /
Радио К2

7 862,00

Обединение Фокус Арт
Груп
ХотелТВ ООД

Програмно време за излъчване на аудио-визуални произведения в изпълнение на
мерките за информация и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020"
БТВ Медиа Груп ЕАД
Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали - Обособена
позиция №1 "Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани
с дейността на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Транс Ко 04 ЕООД

Договор № Д-34-54/31.08.2018 - приключил. Реално
изплатени 99224,74

100 000,00

143 012,62 Договор № Д-34-55/03.09.2018 - в изпълнение

20 236,80 Договор № Д-34-56/03.09.2018 - в изпълнение

Договор № Д-30-57/26.09.2018 - приключил.
Изпълнителя не е регистриран по ДДС. Посочената сума
20 000,00 е без ДДС. Реално изплатени 19998,73

Вирджиния Рекърдс
ЕООД

Електрик Ми
Метрорадио ЕООД / БГ
Радио
Радио 1 ЕООД
Р-22 ЕООД / Радио
Енерджи
Радио и Телевизия
СИТИ ЕООД

1 151 042,00

Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (2014„АБ Комюникейшънс“
2020) в национални печатни издания
ЕООД

35 941,04 Договор № Д-34-37/25.06.2018 - приключил
Договор № Д-34-49/20.07.2018 - приключил. Реално
изплатени 7845,12

694 200,00 Договор № Д-34-50/23.07.2018 - в изпълнение
150 000,00 Договор № Д-34-51/26.07.2018 - в изпълнение

Ди Ем Ай Дивелопмънт
ЕООД
Професионална
гимназия по
икономика и
мениджмънт "Йордан
Захариев"

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП
Инвестор.БГ Телевизия
"Околна среда 2014-2020 г."
Bloomberg TV Bulgaria
Обща сума на договорите по ОПОС към месец януари 2019
Планиран бюджет на ОПОС за 2016
1 020 360,00
Планиран бюджет на ОПОС за 2017
1 259 000,00

Планиран бюджет на ОПОС за 2018
Планиран бюджет на ОПОС за 2019
ПРСР

45 800,00

Договор № Д-34-32/15.12.2017 -приключил. Сключено е
допълнително споразумение №Д-34-32/25.10.2018 г. с
което сумата по договора е променена от 42 000 на 45
800. Реално изплатнеи 45600

Предоставяне на програмно време

ОПОС

ОПОС

Договор № Д-34-37/29.12.2017 - приключил. Реално
изплатени 5952,96

6 000,00

14 760,00 Договор № Д-34-65/16.10.2018 - приключил

201 600,00 Договор № Д-34-67/19.10.2018 - в изпълнение
5 400,00

Договор № Д-34-71/24.10.2018 - приключил

5 400,00

Договор № Д-34-69/24.10.2018 - приключил

3 800,00

Договор № Д-34-70/24.10.2018 - приключил

5 400,00

Договор № Д-34-68/24.10.2018 - приключил

7 000,00
851 680,46
244 886,40
302 160,00

276 250,00

Договор № Д-34-73/31.10.2018 - приключил
216 716,05
61 221,60
75 540,00

69 062,00

1 998 980,73
714 252,00
881 300,00
Aктуализиран e финансовият план на бюджетна линия
№ BG16M1OP002-6.002-0001 „Дейности, свързани с
популяризиране на ОПОС в изпълнение на Национална
комуникационна стратегия 2014-2020 г. за 2017 и 2018
805 729,00 г.“.
В процес на подготовка
сключен договор № РД 51-14/12.02.2018 г. - в
579 059,66 изпълнение

ПРСР

Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (2014„АБ Комюникейшънс“
2020) в интернет сайтове
ЕООД

ПРСР

Създаване на сценарии и изработване на рекламни телевизионни клипове по ПРСР
2014-2020

ПРСР

Туроператорски услуги за организиране на семинари по ПРСР 2014-2020

сключен договор № РД 51-44/29.03.2018 г. - в
334 430,88 изпълнение
сключен договор № РД 51-31/23.03.2018 г. Стойността
на 1 брой клип е 14398,8 лв до максималната стойност
100 000,00 на договора - в изпълнение
Сключен договор № РД-51-74/22.05.2018 г. - в
180 000,00 изпълнение

„Арт Уинар“ ЕООД

ПРСР

Изработка на дизайн, брандиране, отпечатване и
информационни материали за нуждите на ПРСР 2014-2020

доставка

„Ваканция“ ООД

на

Позиция 1:
„АБ КомюникейшънсНю Глобал България“
рекламно
ДЗЗД

сключен договор № РД 51-45/29.03.2018 г. Позиция 1 стойност 373 575,60 - в изпълнение
сключен договор № РД 51-47/ 29.03.2018 г. Позиция 2 стойност 82 260 - в изпълнение

Позиция 2: Военно
инвалидна кооперация
„Корона“
455 835,60
ПРСР

Оценка на ефективността от прилагането на Комуникационния план на ПРСР 2014-2020

ПРСР

Организиране и провеждане на фермерски пазари и съпътващи публични събития по
ПРСР (2014-2020 г.)

ПРСР

Популяризиране на биопродукти, подпомагани по Програма за развитие на селските
райони (2014-2020 г.)

ПРСР

Популяризиране на добри практики, подпомагани по Програма за развитие на селските
райони (2014-2020 г.)

ПРСР

Обучения за (потенциални) бенефициенти с акцент върху: Биологично земеделие;
Необлагодетелствани райони; Натура 2000; Възлагане на обществени поръчки;
Намаляване на административната тежест за (потенциалните) бенефициенти и на
нивото на грешки при кандидатстване и изпълнение на проектите по ПРСР

ПРСР

Извършване на дейности по организиране и провеждане на информационни събития,
свързани с прилагането на подхода ВОМР и провеждане на годишна международна
конференция по подхода ВОМР

ПРСР

Анализ на нуждите от обучение за повишаване на капацитета на УО на ПРСР (2014-2020
г. ) и извършване на обучения, вкл. за споделяне на добри практики

Предстои изготвяне на техническа спецификация 96 000,00 дейността не е предвидена в ГПД за 2018 г.
1 008 000,00 Предстои изготвяне на техническа спецификация
Комисията за оценка на оферти е в процес на
разглеждане на офертите. Предстои сключване на
500 000,00 договор. Дейносстта не е предвидена в ГДП за 2018 г.

Изготвена е техническа спецификация и предстои
стартиране на портъчката- дейносстта не е предвидена в
500 000,00 ГДП за 2018 г.

0

0

0

Ес Пи Консулт БГ ООД

561 332,40 Сключен договор № РД51-168/05,12,2018 - в изпълнение

0
ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР

ПРСР

ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „Дарик
радио“
Дарик радио
Елит Медиа България
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
ЕООД/
телевизия „Канал 3“
Телевизия Канал 3
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
„Телевизия Европа“
Телевизия Европа
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на радио „К2“

0

0

Комисията за оценка на оферти е в процес на
разглеждане на офертите. Предстои сключване на
500 000,00 договор. Дейносстта не е предвидена в ГДП за 2018 г.

53 760,00

Сключен договор № РД 50-182/25.11.2016 - приключен

27 000,00

Сключен договор № РД 50-181/25.11.2016 - приключен.
Сумата по договора от 59400 не е изразходвана

53 856,00

Сключен договор №РД 50-178/25.11.2016 - приключен

Анаили Мили ЕООД/
Радио К2

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на Радио „Фокус“ Фокус Нунти ООД/
Радио Фокус

Комисията за оценка на оферти е в процес на
разглеждане на офертите. Предстои сключване на
500 000,00 договор. Дейносстта не е предвидена в ГДП за 2018 г.

27 840,00

Сключен договор №РД 50-177/25.11.2016 - приключен.
Сумата по договора от 35 520 не е изразходвана

23 760,00

Сключен договор № РД 50-179/25.11.2016 -приключен.
Сумата по договора от 53460 не е изразходвана

Фолклор ТВ

7 560,00

Сключен договор № РД 50-184/25.11.2016 - приключен.
Сумата по договора от 23760 не е изразходвана

БГ радио
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
телевизия „Агро ТВ“
Агро ТВ ЕАД

35 640,00

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
„Фолклор ТВ“
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „БГ Радио“

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
Елит медия България
телевизия „България ОН ЕР“
ЕООД
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на
телевизия „Евроком“
Телевизия Европа АД

22 932,00

21 844,80
29 412,00

Сключен договор № РД 50-180/ 25.11.2016 - приключен
Сключен договор с № РД 50-75/30.11.2018 г. приключил
Сключен договор с № РД 50-77/30.11.2018 г. приключил
Сключен договор с № РД 50-76/30.11.2018 г. приключил

ПРСР

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на „Нова
телевизия“
Анаили Мили ЕООД

ПРСР

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

ПРСР

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

ПРСР

Дарик Радио АД
БНТ

„Излъчване на информационна рубрика и добри практики по ПРСР (2014-2020 г.) в
програмата на „Дарик Радио“
Дарик Радио АД
Обща сума на договрите по ПРСР към месец януари 2019
Планиран бюджет на ПРСР за 2016
4 134 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2017
5 200 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2018
5 200 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2019

Сключен договор с № РД 50-81/18.12.2018 г. приключил
Сключен договор с № РД 50-82/18.12.2018 г. приключил

17 952, 00
18 600,00
113 358,81
107,520,00
314 934,81
702 000,00
1 248 000,00
1 248 000,00

Сключен договор с № РД 50-78/11.12.2018 г.- приключил
Сключен договор № РД 50-90/13.10.2017 - приключил
27 840,00
228 000,00
312 000,00
312 000,00

5 314 658,54
3 204 000,00
3 640 000,00
3 640 000,00

Забележки *Стойността на договора с Академика БГ по програма ОПОС е променена, поради уточнение от страна на УО на ОПОС, че изпълнителя не е регистриран по ДДС.
** Договора с Меркурий 97 ЕООД на ОПРР е сключен преди влизането в сила на методологията и до сега не е присъствал в отчета й. При препланиране на средствата за 2018 УО на ОПРР

В процес на подготовка

