
ОП Предмет на договорите Контрагент
Дата на 

сключване на 
договора

Стойност на 
договора 

(в лева с ДДС)

Извършено 
плащане по 
договора за 

периода

Общо платени 
средства по 
договора (в 
лева с ДДС)

ОПТТИ
2014-2020 Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ Аеротур ММ ООД 17.5.2019 300 000,00 0,00 130 876,68

ОПТТИ 
2014 -2020

Изработка на рекламни материали (сувенири), обособена позиция № 2: Изработка 
на рекламни материали (сувенири) –  група 2 БГМАП ООД 15.4.2016 240 000,00 0,00 162 076,98

ОПТТИ 
2014 -2020 Хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на ОПТТИ Агенция Стратегма ООД 14.7.2016 23 040,00 0,00 20 160,00

ОПТТИ 
2014 -2020 Доставка на брандирани рекламни материали Призма ООД 10.11.2017 648 000,00 0,00 404 839,18

ОПТТИ 
2014 -2020

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

Център за анализи и 
маркетинг ЕООД 10.12.2018 72 000,00 3 600,00 19 196,40

ОПТТИ 
2014 -2020

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

АПРА ООД 30.03.2020 244 303,20 0,00 0,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна 
среда 2014-2020 г." Елит Медиа България ЕООД 30.9.2019 58 937,28 0,00 11 836,80

OПОС 2014-
2020

Провеждане на 2 броя национални представителни социологически проучвания за 
измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните 
мерки за информация и публичност по ОП "Околна среда 2014-2020 г." през 2019 
г. и 2020 г.

Естат ООД 10.9.2019 25 776,00 0,00 12 888,00

OПОС 2014-
2020

Техническа поддръжка, хостинг и системно администриране на уебсайта на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." http://ope.moew.government.bg/ Айсиджен Корпорейшън**** 30.9.2019 8 280,00 0,00 4 140,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна 
среда 2014-2020 г." Михайлов ТВ ООД 1.10.2019 12 576,62 0,00 2 520,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна 
среда 2014-2020 г."  Стуарт ЕООД 1.10.2019 12 510,00 0,00 2 592,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Вижън Лаб  ЕООД 7.10.2019 47 216,32 0,00 8 470,44

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Метрорадио ЕООД 7.10.2019 7 200,00 0,00 1 460,64

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г."  Дарик радио АД 7.10.2019 26 400,00 0,00 5 298,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." КИС ООД 21.10.2019 10 608,00 0,00 2 124,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Радио Телевизия Сити ЕООД 7.10.2019 6 000,00 0,00 1 204,42

Справка за договори, сключени в изпълнение на Годишните планове за действие на програмите за програмен период 2014-2020 г. и плащанията по тях

за периода 01 май - 31 май 2020 г. 

2. Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

1.  Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.



OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." РТЕ НЕТ ООД 7.10.2019 6 000,00 0,00 1 200,74

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна 
среда 2014-2020 г." Медийна група Черно море ЕООД 7.10.2019 11 546,40 0,00 2 329,92

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Радио 1 ЕООД 7.10.2019 24 000,00 0,00 4 798,90

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г."  БНТ 24.10.2019 96 691,20 0,00 19 395,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Нова Броудкастинг Груп  ЕООД 21.10.2019 156 000,00 0,00 36 385,44

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." ТВВ ООД 9.10.2019 8 084,40 0,00 2 376,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г."  Скат ООД 9.10.2019 18 264,00 0,00 3 672,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на радио "Фокус" за изпълнение на мерките за 
информация и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."  Фокус Нунти ООД 17.10.2019 26 400,00 0,00 5 367,60

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Телевизия Европа АД 18.10.2019 58 519,68 0,00 11 340,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на радио "Фреш" за изпълнение на мерките за 
информация и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."  Оберон Радио Макс ЕООД 23.10.2019 6 000,00 0,00 1 198,08

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." Анаили Мили ЕООД 29.10.2019 12 000,00 0,00 2 400,00

OПОС 2014-
2020 Организиране на събития по ОП "Околна среда 2014-2020 г." Компания за международни 

конгреси ООД*** 21.10.2019 150 000,00 0,00 10 680,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП 
"Околна среда 2014-2020 г." БТВ Медиа Груп ЕАД 4.11.2019 81 773,39 0,00 16 293,12

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на радио Мелоди  за изпълнение на мерките за 
информация и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."  Оберон Радио Макс ЕООД 15.11.2019 4 800,00 0,00 803,76

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на Z Rock за изпълнение на мерките за информация и 
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."  Оберон Радио Макс ЕООД 15.11.2019 4 800,00 0,00 786,24

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на радио FM+ за изпълнение на мерките за информация 
и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."  Оберон Радио Макс ЕООД 15.11.2019 6 000,00 0,00 1 203,84

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на радио NJOY за изпълнение на мерките за 
информация и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г." Радиокомпания Си Джей ООД 2.12.2019 2 400,00 0,00 0,00

OПОС 2014-
2020

Програмно време в ефира на БТВ радио за изпълнение на мерките за информация 
и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г." Радиокомпания Си Джей ООД 2.12.2019 3 600,00 0,00 0,00

OПОС 2014-
2020

Провеждане на образователна кампания "Зелен буквар" за популяризиране на 
ОПОС Про Нюз България АД****** 10.01.2020 35 988,00 0,00 0,00

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-14/21.01.2019 г. за „Осигуряване на логистична подкрепа за
организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.“ финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на
ОПРР 2014 -2020 г.

“ОССМО“ АД 21.01.2019 г. до 1 200 000 лева 0,00 135 676,80

3. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.



ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-121/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/ интервюта/  излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г." по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Инвестор.бг" АД 18.10.2019 г. 35 775,00 0,00 1 440,00

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-122/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/предавания/ интервюта/  
излъчвания в програмата на БНТ 1 за Популяризиране на напредъка и 
изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на Годишното информационно 
събитие на ОПРР и отразяване на информационни кампании и събития на ОПРР, 
както и ключови аспекти за новата програма за регионално развитие през 
програмен период 2021-2027 г.", по дейност 2 и под-дейност 2.1 по бюджетната 
линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на 
ОПРР 2014 -2020 г.

БНТ 18.10.2019 г. 79 884,00 0,00 24 450,00

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-120/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Дарик радио" АД 18.10.2019 г. 23 880,00    0,00    3 840,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-131/22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"МК студио" ЕООД 22.10.2019 г. 9 984,00 0,00 0,00

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-124/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Метрорадио" ЕООД 18.10.2019 г. 29 998,80    0,00    2 602,80    



ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-123/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/  
излъчвания за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, 
отразяване на Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на 
информационни кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата 
програма за регионално развитие през програмен период 2021-2027 г." по дейност 
2 и под-дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по 
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Телевизия Европа" АД 18.10.2019 г. 47 520,00    4 050,00    14 688,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-125/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/  
излъчвания за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, 
отразяване на Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на 
информационни кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата 
програма за регионално развитие през програмен период 2021-2027 г." по дейност 
2 и под-дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по 
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Елит медиа България" ЕООД 18.10.2019 г. 48 048,00    0,00    9 576,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-119/18.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Оберон радио макс" ЕООД 18.10.2019 г. 27 574,85    0,00    7 169,13    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-126/ 21.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

Радио "Силвър" - ЕТ "НЕМ - Генов - 
Георги Генов" 21.10.2019 г. 6 000,00    0,00    0,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-128/22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни рубрики/ поредици в предавания в програмата на 
бТВ за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, 
отразяване на Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на 
информационни кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата 
програма за регионално развитие през програмен период 2021-2027 г.", по дейност 
2 и под-дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по 
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

бТВ медиа груп ЕАД 22.10.2019 г. 117 259,49 0,00 21 643,98



ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-130/22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

ОП "Общинско кабелно радио 
Велико Търново" 22.10.2019 г. 5 940,00    180,00    810,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-129/22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио промоанонси и рубрики за Популяризиране на напредъка и 
изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на Годишното информационно 
събитие на ОПРР и отразяване на информационни кампании и събития на ОПРР, 
както и ключови аспекти за новата програма за регионално развитие през 
програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-дейност 2.1 по бюджетната 
линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на 
ОПРР 2014 -2020 г.

"Радиокомпания си.джей" ООД 22.10.2019 г. 23 938,42    0,00    1 482,62    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-127/22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/  
излъчвания за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, 
отразяване на Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на 
информационни кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата 
програма за регионално развитие през програмен период 2021-2027 г." по дейност 
2 и под-дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по 
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

ЕТ "Зетра - Петко Чернев" за 
Телевизия "Зетра ТВ" 22.10.2019 г. 12 000,00    0,00    0,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-132/ 22.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на радио репортажи/ рубрики/ клипове/ интервюта/ излъчвания за 
Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване на 
Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на информационни 
кампании и събития на ОПРР, както и ключови аспекти за новата програма за 
регионално развитие през програмен период 2021-2027 г."по дейност 2 и под-
дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 
8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

БНР 22.10.2019 г. 14 400,00    1 440,00    9 120,00    

ОПРР
2014-2020

Договор № РД-02-37-133/25.10.2019 г. за закупуване на програмно време и 
осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики/ предавания/ интервюта/ 
излъчвания за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020 
г. и отразяване на събитията част от информационната кампания , по дейност 2 и 
под-дейност 2.1 по бюджетната линия на отдел "ОИП", финансиран по 
Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.

"Нова броудкастинг груп" ЕООД 25.10.2019 г. 119 875,50 0,00 74 689,50

 ОПРЧР 2014-
2020

Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризирането на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Пет от пет ДЗЗД 24.7.2017 600 000,00 24 000,00 214 440,00 

ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Дарик Радио АД 11.9.2017 240 000,00 10 752,00 195 828,00 

4. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020



ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Нова Броудкастинг Груп АД 10.10.2017 480 000,00 0,00 357 695,76 

ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Българско национално радио 28.11.2017 120 000,00 9 790,68 108 378,96 

ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Българска национална телевизия 20.12.2017 480 000,00 0,00 145 321,20 

ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Инвестор.БГ /правоприемник на 

България ОН ЕР ООД/ 16.4.2018 360 000,00 0,00 71 709,79 

ОПРЧР 2014-
2020

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по
ОПРЧР

Компания за международни 
конгреси ООД* 13.7.2018 1 440 000,00 0,00 247 782,15 

ОПРЧР 2014-
2020

Изработване и публикуване на информационни материали за популяризиране на
ОПРЧР в печатни издания Д-Р Бранд ООД 13.12.2018 420 000,00 13 712,58 379 857,21 

ОПРЧР 2014-
2020 Популяризиране на ОПРЧР в интернет медии Дилис АМС ЕООД 14.12.2018 600 000,00 18 384,08 526 065,34 

ОПРЧР 2014-
2021 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Анаили Мили ЕООД 10.7.2019 24 000,00 0,00 3 000,00 

ОПРЧР 2014-
2020 Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Телевизия Европа АД 09.04.2020 360 000,00 0,00 0,00 

ОПИК
2014-2020

„Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития на 
Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014–2020 г. и Управляващия орган на Оперативна 
програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на 
обучения на бенефициенти“

„Компания за международни 
конгреси“ ООД ** 10.06.2019 г. 908 000,40 0,00    87 529,80    

ОПИК
2014-2020

„Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ „Триера Комюникейшънс“ ЕООД 6.8.2019 62 640,00 10 440,00    51 000,00    

ОПИК
2014-2020

Доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност" "Тиера Комюникейшънс" ЕООД 27.11.2019 239 520,00 0,00    178 200,00    

ОПИК
2014-2020

"Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с 
дейността на Оперативна програма" Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г."

"ЕА Принт" ООД 11.12.2019 35 109,00 0,00    9 294,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на Дарик радио "Дарик радио" АД 10.04.2020 90 000,00 9 840,00    9 840,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на БНР БНР 10.04.2020 90 000,00 0,00    0,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на телевизия "България он еър" "Инвестор.БГ" АД

10.04.2020 
59 995,49 4 366,66    4 366,66    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на БГрадио, Радио 1 и радио Енерджи "Метрорадио" ЕООД 10.04.2020 89 996,40 12 919,20    12 919,20    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на радио ФМ+, радио Фреш "Оберон радио макс" ЕООД 10.04.2020 59 834,10 11 307,47    11 307,47    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Канал 3 "Елит медия България" ЕООД 10.04.2020 59 940,00 0,00    0,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на радио К2 "Анаили Мили" ЕООД 14.04.2020 59 990,40 0,00    0,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Евроком Царевец "Евроком Царевец" ООД 16.04.2020 59 856,00 2 688,00    2 688,00    

5. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.



ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на Нова телевизия "Нова Броудкастинг груп" ЕООД 16.04.2020 99 939,60 7 349,10    7 349,10    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на БНТ БНТ 16.04.2020 99 876,00 0,00    0,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на телевизия bTV „БТВ Медия груп" ЕАД 24.04.2020 99 666,78 0,00    0,00    

ОПИК
2014-2020 Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Спортал.бг "Спортал.БГ" АД 24.04.2020 29 997,22 0,00    0,00    

ОП НОИР 2014-
2020

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. „Скай Травел“ ЕООД 22.5.2019 756 000,00 0,00    25 545,48    

ОП НОИР 2014-
2020 "Изработване на самозалепващи се стикери, дигитален печат 5+0" "Дъ Елементс" ООД 4.5.2020 46,09 49,09    49,09    

ОПДУ
2014-2020 Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОПДУ А Дейта Про ООД 14.2.2019 19 764,00 0,00    8 235,00    

ОПДУ
2014-2020

"Изработка и доставка на печатни рекламни материали за потребностите на
ОПДУ, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Ди ем ай дивелопмънт ЕООД 17.03.2020 42 000,00    0,00    0,00    

ОПДУ
2014-2020 "Изработка и доставка на печатни рекламни материали за потребностите на ОПД" Триера комюникейшънс ЕООД 31.03.2020 174 000,00    0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
в програмата на БНР“

Българско Национално Радио 28.11.2019 19 880,00    0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
в програмата на Канал 3“

„Елит Медия България“ ЕООД 28.11.2019 54 840,00    0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
Нова Телевизия“

„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД 28.11.2019 199 753,40 8 593,50    25 041,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (клипове) по
Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на радио и
телевизия „Сити“, „БГ Радио“, „Радио 1“, Радио „Енерджи“ и Радио „Вероника“

„Метрорадио“ ЕООД 28.11.2019 39 999,60 24 000,00    24 000,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
телевизия „Европа“

Телевизия „Европа“ АД 28.11.2019 44 640,00    0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
радио „Фреш“

„Оберон радио МАКС“ ЕООД 16.12.2019 23 935, 68 . 0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
Българе ТВ“

„Българе ТВ“ ООД 27.11.2019 51 120,00 0,00    5 040,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
БНТ“

БНТ 6.12.2019 143 365,02 6 864,00    6 864,00    

8.  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

6. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

7. Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.



ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
„ДАРИК РАДИО“

„Дарик радио“ АД 27.11.2019 59 904, 00 3 840,00    15 360,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
„РАДИО ФОКУС“

"Фокус Нунти ООД" 11.12.2019 19 675,00    2 040,00    2 040,00    

ПРСР
2014-2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи
и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
„АГРО ТВ“

„Агро Ти Ви“ ЕАД 08.01.2020 г. 60 354, 00 0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи и
клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на
„БиТиВи“

"БТВ Медиа Груп" ЕАД 25.02.2020 г. 197 407,00 0,00    0,00    

ПРСР
2014-2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи и
клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на
„Радио К2“

„Анаили Мили“ ЕООД***** 10.12.2019 9 560,00    0,00    0,00    

ПМДР
2014-2020

Информиране и популяризиране на Програмата за морско дело и рибарство чрез
реклама в печатни медии АБ Комюникейшънс 15.2.2019 96 300,00 0,00    96 300,00    

ПМДР
2014-2020

 „Изготвяне на информационни и рекламни материали“ 
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 7.3.2019 15 600,00 0,00    1 656,00    

ПМДР
2014-2020

„Изготвяне на информационни и рекламни материали - тениски, шапки, брошури
и календари и торби от плат“ „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 7.3.2019 62 400,00 0,00    26 552,40    

ОПИМСП
2014-2020 Няма текущи договори

****** Договорът с Про Нюз България АД не е подаден от УО на ОПОС през месец януари, защото е анексиран два пъти (вкл. през март), поради неточности в данните, подадени от изпълнителя, както и поради официално 
получено писмо с молба за удължаване срока на дейностите. След обсъждане  в УО е взето решение договорът да бъде анексиран и втори път и да се пристъпи към изпълнението му.

***** Договорът с "Анаили Мили" ЕООД не е подаден от УО на ПРСР към месец февруари 2020 по него не е извършено плащане.

9. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

***Договорът на УО на ОПОС с Компания за международни конгреси ООД е на обща стойност 300 000 лв с ДДС. Средствата в размер на 150 000 лв. с ДДС са в рамките на бюджетна линия № BG16M1OP002-6.002-0010 
„Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2019-2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.“. Останалите средства в размер на 150 000 лв. с ДДС са в рамките на бюджетна 
линия  № BG16M1OP002-6.002-0003 „Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, 
наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г.“
**** Договорът на УО на ОПОС с Айсиджен Корпорейшън не е подаден в месечната справка за месец септември поради по-късно подаване към отговорните лица за отчитане на изпълнението на дейностите по информация и 
комуникация

** Предметът на договора, сключен посредством обществена поръчка, е общ и включва осъществяването на дейности, които се финансират по различни бюджетни линии по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОПИК. В 
тази връзка, Дейност 2 от договор 45/10.06.2019 г. се финансира по бюджетна линия BG16RFOPО02-5.005-0002  „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране 
на ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“, по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК 2014-2020 г. и е на стойност 500 000,40 лв. с ДДС

*Договорът е част от рамково споразумение на МТСП. През месец ноември 2018 са извършени първите плащания за дейности по Годишния план за действие за програмен период 2014-2020. Общата сума на договора се 
ползва и за други събития и мероприятия по ОПРЧР, които не се отчитат в Годишния план за действие.

10. Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г.
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