Информация за изпълнението на планираните средства по комуникация и публичност в рамките на годишните планове на оперативните програми до месец октомври 2021 г.
Оперативна програма

ОПИК

ОПИК

ОПИК

Предмет на договора

„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 bTV“

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

ОПИК

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

"ЕСТАТ"ООД

Сключен договор по позиция 2
95 760,00 39/14.03.2017 - 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

Радио Фокус

95 752,80

Сключен Договор № 114/25.10.2016 г. приключил
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

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

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

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

Статус на договора

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

„Закупуване на програмно време в ефира на БНТ“

ОПИК

ЗОП (в лв. с ДДС)
Регионални
медии (в лв. с
ДДС)

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

„Закупуване на програмно време в ефира на Нова Телевизия“

ОПИК

Директно
договаряне
Национални
медии (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)"

ОПИК

ОПИК

Изпълнител

„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

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

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

Телевизия Черно море

24 999,84

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

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“

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 „Инвестор ТВ“ ЕООД

ОПИК

ОПИК

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

Телевизия БГ он еър

59 940,00

Дарик радио

79 932,00

Радио Фокус

59 082,72

БНР

69 912,00

Метрорадио

63 840,00

Сключен Договор № 71/01.09.2017 г. приключил
Сключен Договор № 79/04.09.2017 г. приключил
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

ТВ Блумбърг

39 960,00

Сключен Договор № 78/04.09.2017 г. приключил

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

Телевизия Стара
Загора

19 596,00

Сключен Договор № 83/05.09.2017 г. приключил.

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

Телевизия Евроком
Царевец

37 440,00

Сключен Договор № 82/05.09.2017 г. приключил.

Радио Нова нюз

34 200,00

Радио К2

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

Телевизия Михайлов

РТЕ НЕТ ООД
Изработване и публикуване на материали,интервюта, обявления, дописки и съобщения
„Про Нюз България“
на страниците на вестник „24 часа“
АД

14 990,40

0

0

Сключен Договор № 76/01.09.2017 г. приключил
Сключен Договор № 77/04.09.2017 г. приключил
Сключен Договор 109/28.12.2018 г.
приключил
Сключен договор 45/18.06.2018 г. 23 400,00 приключил

ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК
ОПИК

ОПИК

ОПИК

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

0

Сключен Договор № 32/02.04.2019
12 000,00 приключил

39 967,20
4 972,50

Бойкос ЕООД

4 968,00
39 900,00

Анаили Мили ЕООД

Изработване и публикуване на материали,интервюта, обявления, дописки и съобщения „Про Нюз България“
АД
на страниците на вестник „24 часа“

14 997,60

39 999,60

Бойкос ЕООД

БНР

Сключен Договор 110/28.12.2018 г.
приключил
Сключен Договор 111/31.12.2018 г.
приключил
Сключен Договор 112/31.12.2018 г.
приключил
Сключен Договор № 1/03.01.2019
приключил
Сключен Договор № 2/03.01.2019
приключил
Сключен Договор № 3/03.01.2019
приключил
Сключен Договор № 6/11.01.2019
приключил

39 840,00

0

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

Сключен Договор № 7/17.01.2019
12 347,40 приключил
Договор № 45/10.06.2019 г.
приключил
** 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. Стойност на целия
договор 908 000,40
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

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

500 000,40
ОПИК

ОПИК

„Триера
„Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна
Комюникейшънс“
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“
ЕООД
Закупуване на програмно време в ефира на БГрадио, Радио 1 и радио Енерджи

62 640,00

Договор
69/27.08.2019 г.
приключил
Договор
70/27.08.2019 г.
приключил
Договор
82/03.09.2019 г.
приключил
Договор
83/03.09.2019 г.
приключил

Метрорадио ЕООД
59 985,60

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на Дарик радио

"Дарик радио" АД
60 000,00

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на БНР

БНР
60 000,00

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио К2

ОПИК

Доставка на рекламни материали и сувенири, свързани с дейността на оперативна Тиера Комюникейшънс
програма "Иновации и конкурентоспособност"
ЕООД

Договор № 52/06.08.2019 г.
приключил

Анаили Мили ЕООД
24 998,30

239 520,00

Договор №112/27.11.2019 г.
приключил

ОПИК

„Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с
ЕА Принт ООД
дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

35 109,00

"Дарик радио" АД

90 000,00

БНР

90 000,00

"Инвестор.БГ" АД

59 995,49

Закупуване на програмно време в ефира на БГрадио, Радио 1 и радио Енерджи

"Метрорадио" ЕООД

89 996,40

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио ФМ+, радио Фреш

"Оберон радио макс"
ЕООД

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Канал 3

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио К2

ОПИК

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на Дарик радио

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на БНР

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия "България он еър"

ОПИК

Договор №117/11.12.2019 г.
приключил
Договор №20/10.04.2020 г.
приключил
Договор №21/10.04.2020 г.
приключил
Договор
22/10.04.2020 г.
приключил
Договор
23/10.04.2020 г.
приключил
Договор №24/10.04.2020 г.
приключил

59 834,10

Договор №25/10.04.2020 г.
приключил

"Елит медия България" ЕООД59 940,00
"Анаили Мили"
ЕООД

59 990,40

Договор №26/14.04.2020 г.
приключил

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Евроком Царевец

"Евроком Царевец"
ООД

59 856,00

Договор №27/16.04.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на Нова телевизия

"Нова Броудкастинг
груп"
ЕООД

99 939,60

Договор №28/16.04.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на БНТ

БНТ

99 876,00

Договор №29/16.04.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия bTV

„БТВ Медия груп"
ЕАД

99 666,78

Договор №30/24.04.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Спортал.бг

"Спортал.БГ" АД

29 997,22

Договор №31/24.04.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио "Нова нюз"

"РТЕ НЕТ" ООД

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия "България он еър"

ОПИК

Договор №91/25.11.2020 г.
приключил

49996,8

"Инвестор.БГ" АД

49 996,99

Договор №92/25.11.2020 г.
приключил

Закупуване на програмно време в ефира на БГрадио и Радио 1

"Метрорадио" ЕООД

49 995,60

Договор №93/25.11.2020 г.
приключил

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на радио К2

"Анаили Мили"
ЕООД

ОПИК

Закупуване на програмно време в ефира на телевизия Канал 3
След сключено допълнително тристранно споразумение от 04.01.2021 г.
закупуване на програмно време в ефира на телевизия Нова нюз

"Елит медия
България" ЕООД
"Нова
Броудкастинг
груп" ЕООД

Договор №94/25.11.2020 г.
приключил

19996,8

Договор №95/25.11.2020 г.
приключил
сключено допълнително тристранно
споразумение
№ 95-2020-1/31.12.2020 г.
49 860,00

Обща сума на договорите по ОПИК към месец октомври 2021
Планиран бюджет на ОПИК за 2016
Планиран бюджет на ОПИК за 2017

5 299 811,00
1 037 536,00

3 185 303,54
1 271 954,64
249 008,64

808 920,48
317 988,66
62 252,16

1 784 764,80
3 709 867,70
726 275,20

Планиран бюджет на ОПИК за 2018

4 736 877,00

1 136 850,48

284 212,62

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

Планиран бюджет на ОПИК за 2019

4 735 274,00

1 129 986,40

282 496,60

Планиран бюджет на ОПИК за 2020

4 299 836,27

1 031 959,50

257 989,88

Планиран бюджет на ОПИК за 2021
Изработка и доставка на рекламни и информационни материали за потребностите на
Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) разделена на 2 обособени позиции:
ОПДУ

23 940,00

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

Ди Ем Ай Дивелопмент
ЕООД

53 706,00

А Дейта Про ООД

19 764,00

А Дейта Про ООД

19 764,00

ОПДУ

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

ОПРЧР

"Изработка и доставка на печатни рекламни материали за потребностите на
Оперативна програма "Добро управление", предназначена за изпълнение от "Ди Ем Ай
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, Дивелопмент" ЕООД
ал.1, т. 1 от ЗОП"
"Триера
"Изработка и доставка на печатни рекламни материали за потребностите на
Комюникейшънс"
Оперативна програма "Добро управление",
ЕООД
Обща сума на договорите по ОПДУ към месец октомври 2021
155 000,00
Планиран бюджет на ОПДУ за 2016

0,00
0,00

0,00
0,00

333 174,00
155 000,00

Планиран бюджет на ОПДУ за 2017

791 000,00

189 840,00

47 460,00

553 700,00

Планиран бюджет на ОПДУ за 2018

214 651,03

0,00

0,00

Планиран бюджет на ОПДУ за 2019

50 000,00

Планиран бюджет на ОПДУ за 2020/2021

100 000,00

Сключен договор № МС-83/18.08.2016 г. по
І-ва обособена позиция приключил, изплатена сума 19 948,00 лв.
Сключен договор № МС-88/23.08.2016 г. по
ІІ-ра обособена позиция приключил, изплатена сума - 53 701,80 лв.
Сключен договор № МС-43/26.05.2016 г. приключил, изплатена сума - 19 763,96 лв.
Сключен договор № МС-8/14.02.2019 г. в
изпълнение

42 000,00

Сключен договор № МС-29/17.03.2020 г. - в
изпълнение

174 000,00

Сключен договор № МС-34/31.03.2020 г. - в
изпълнение

Предстои актуализация на бюджетна линия
214 651,03 1 на ОПДУ

50 000,00 По Бюджетна линия 3 на ОПДУ

0,00

0,00

100 000,00 По Бюджетна линия 3 на ОПДУ

„Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризирането на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“

Сключен договор № РД04-133/24.07.2017 г. приключен с общ разход от 327480 лв.
Пет от пет ДЗЗД

ОПРЧР

16 051,19

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

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

ОПДУ

64 204,74

След одобрение на финален отчет по
публичност предстои актуализация на
80 255,93 бюджета

ЕТ Рекламна агенция
АБ-Анелия Минкова

ОПДУ

ОПДУ

267 519,75

От 3 май 2019 г. бюджетът за публичност е
3 322 791,00 актуализиран
От 10 март 2020 г. бюджетът за публичност
3 009 886,90 е актуализиран

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",

600 000,00
Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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
33 615,20 от МТСП. Споразумението се разходва и за

ОПРЧР

Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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 - 63/04.05.2016 - приключен.

В периода 4 – 19 май 2016 г. УО на ОПРЧР организира 5 информационни дни,
популяризиращи операция „Добри и безопасни условия на труд“. Събитията се
проведоха в градовете: София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Компания за
международни
конгреси ООД,

ОПРЧР

На 11 май, в гр. София, Интер Експо Център, се проведе 1 информационен ден,
популяризиращ схема „Активни“ на ОПРЧР.

33 928,45

ОПРЧР

ОПРЧР

На 24 август, във връзка със стартирането на дейностите по сключените договори по
схема „Услуги за ранно детско развитие“, в гр. София, Рамада София Хотел, се проведе
1 обучение на бенефициенти по управление и отчитане на договори.
Обучението е
организирано от УО

Няма сключен договор. Събитието е
организирано и проведено от УО 2 870,03 приключило.

В периода 14 – 26 септември УО на ОПРЧР организира 6 информационни дни,
популяризиращи операция „Активно включване“ на ОПРЧР. Събитията се проведоха в
градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и София. По време на
информационните дни бяха представени условията за кандидатстване и
възможностите, които процедурата предлага.
"Компания за
международни
конгреси ООД"

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.

99 444,08

Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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 147/13.09.2016 -приключен

ОПРЧР

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",

12 663,65

ОПРЧР

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

ОПРЧР

"Компания за
Февруари-Март- В периода 28.02 - 06.03, 2017 г. УО на ОПРЧР организира 5 международни
информационни дни, популяризиращи две операции - „Развитие на социалното конгреси ООД",
предприемачество” и „Подкрепа за предприемачество”. Събитията се проведоха в
градовете: София, Велико Търново и Бургас.
12 421,60

ОПРЧР

Компания за
международни
В периода 19.05 - 30.05.2017 г. УО на ОПРЧР организира 5 информационни дни, конгреси ООД
популяризиращи две операции - „Обучения за заети лица”. Събитията се проведоха в
градовете: Пловдив, Варна, София, Велико Търново и Бургас.
11 351,06

ОПРЧР

Компания за
международни
На 26.06.2017 г. в гр. София, УО на ОПРЧР проведе обучение за бенефициенти по конгреси ООД
процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР.
6 457,56

ОПРЧР

Обучението е
На 31.08.2017 г. в гр. София, УО на ОПРЧР проведе обучение за бенефициенти по организирано от УО
процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив
интензитет на дейността“ по ПО 1 на ОПРЧР.
0,00

Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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.
Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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-0150/26.01.2017 - приключен.
Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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.
Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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.
Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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.
Няма сключен договор. Събитието е
организирано и проведено от УО приключило.

"Компания за
международни
конгреси ООД"

ОПРЧР

Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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 № РД0910 075,96
172/23.12.2015 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.

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. приключил

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

ОПРЧР

Сключен договор № РД04-186/21.09.2017 г. приключил с реално изплатени 119 808 лв.

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

ОПРЧР

Сключен договор № РД04-204/10.10.2017 г. приключил. Общо разходени средства в
размер на 479999,76 лв.

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР
480 000,00
"Компания за
международни
конгреси ООД",

ОПРЧР

ОПРЧР

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.

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

Сключено е споразумение № Д017/20.01.2015 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 № РД092 513,60
172/23.12.2015 г.
Няма сключен договор. Събитието е
организирано и проведено от УО приключило.
0,00

БМ Адвайз ЕООД
ОПРЧР

Изработка на печатни информационни и рекламни материали

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БНР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БНТ

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

Анаили Мили ЕООД/
Радио К2

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД

ОПРЧР

Сключен договор № РД04-340/11.12.2015 г. приключил. Реално изплатените средства са
600 000,00 572 616 лв.

120000

Сключен договор № РД04-228/28.11.2017 г. приключен с общ разход от 119 972,40 лв.

582000

Сключен договор № РД04-237/20.12.2017 г.
С анекс № РД-23-47/04.06.2021 г. стойността
на договора е изменена. Разходите, които се
осъществяват след 01.01.2021 г. са за сметка
на Техническа помощ на ПРЧР 2021-2027.
Договорът е в изпълнение.

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

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

Инвестор.бг АД

Споразумение
към
договор
118/01.07.2015 - приключило

71881,49

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

Сключен договор № РД04-2/11.01.2018 г приключил

24000

РД04-

Сключен договор №РД04-290/13.12.2018 г.приключил с общ разход 417299,55 с ДДС
420 000,00
Сключен договор №РД04-293/14.12.2018 г.приключил с общ разход от 597496,2 лв. с
ДДС
600 000,00
360 000,00

Сключен договор № РД04-72/16.04.2018 г. в изпълнение
Няма сключен договор. За провеждане на
събитието са направени разходи за наем на
3875, 18 зала - приключило.
Няма сключен договор. За провеждане на
събитията са направени разходи за наем на
1 637,00 зала - приключило.
Няма сключен договор. За провеждане на
събитието е направен разходи за наем на
зала - приключило.
862,52
Събитието е проведено от УО без разход приключило

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“

0,00
Нe e сключен договор. За провеждане на
събитието са направени разходи за наем на
зала - приключило.
2 440,88

ОПРЧР

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“

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

ОПРЧР

Събитието е проведено от УО без разход приключило

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

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио Енерджи

Р22 ЕООД

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио FRESH

Оберон Радио Макс
ЕООД

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

Радиокомпания Си
Джей ООД

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
0,00
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 приключено.
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 24.05-27.07.2018 приключено.
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 24.05-28.07.2018 приключено.
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 приключено.
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 23.05-28.07.2018 приключено.
Не е сключен договор. Одобрено планиране
на излъчвания за периода 24.05-27.07.2018 приключено.

14 424,24
ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по радио Вероника

10 858,05

12 177,36

Радио Тангра ЕАД
8 108,10

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР по БГ Радио

Метрорадио ЕООД

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

Фондация Радио
Нова Европа

11 045,58
ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

18.10.2018 г. провеждане на откриващо събитие в Пловдив за стартиране на
Националната кампания "Мисията е възможна" за популяризиране на реформирането
на услугите за деца в неравностойно положение, т.нар.процес по
деинституционализация
07.11.2018 г. - комуникационен семинар за представители на общини, експерти
„връзки с обществеността“ от общини и представители на неправителствения сектор.
Семинарът е част от кампанията „Мисията е възможна“
13.11.2018 г. - съвместно организиран семинар от Международната социална служба и
ОПРЧР на тема: представяне на различни модели/концепции на резидентна грижа,
които се прилагат в Центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без
увреждания, управлявани от неправителствени организации. Събитието е част от
Националната кампания „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията
на грижите за деца в България.
3 бр. информационни дни в София, Велико Търново, Бургас за „Интегрирани действия
за устойчиво градско развитие“, "Социално включване в общността" (2 бр.), проведени
на 15.11., 19.11., 20.11.2018 г.

Компания за
международни
конгреси ООД

8 795,98

6 186,58

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2018

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
0410 657,66 183/13.07.2018

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2018

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

1 771,10
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
042 759,15 183/13.07.2018
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
045 740,80 183/13.07.2018

310,00

осигуряване на водещ на събитието - без
договор
Събитието е проведено от УО без разход приключило

0,00

Компания за

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04910,8 183/13.07.2018
Събитието е проведено от УО без разход 0,00 приключило

ОПРЧР

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

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“

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
047020,05 183/13.07.2018

ОПРЧР

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

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2018

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"

конгреси ООД

Компания за

конгреси ООД

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

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 международни
в общността". Събитието е част от кампанията "Мисията е възможна"
конгреси ООД

Събитието е проведено от УО без разход приключило
0,00
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2018
1 311,66

Митов.нет ЕООД

Избран изпълнител след открита процедура,
проведена съгласно ЗОП. Сключен договор
по обособена позиция 1 №РД-11720 000,00 12/08.07.2020 - в изпълнение

Бм Адвайз ЕООД

Избран изпълнител след открита процедура,
проведена съгласно ЗОП. Сключен договор
по обособена позиция 2 №РД-11420 000,00 12/08.07.2020 - в изпълнение

Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в две обособени позиции

Компания за
международни
14.02.2019 г. - провеждане на Награждаване и финал на Литературен конкурс "Думи за конгреси ООД
обич" в 51-во Средно училище "Елисавета Багряна" в София; Събитието е част от
кампанията на ОПРЧР "Мисията е възможна"

6 493,15

Захари Тодоров
Карабашлиев
Компания за
международни
конгреси ООД

ОПРЧР

23.02.2019 г. - провеждане на Работилница за мартеници. Събитието се проведе в
Етнографския музей с участието на деца от столични училища и от социални услуги.
Работилницата беше част от кампанията "Мисията е възможна"

ОПРЧР

28.02.2019 г. - провеждане на информационен ден по процедура "Съвместни дейности
организира се от УО
на социалните партньори" в зала Пресцентър в МТСП

изпълнена заявка в изпълнение на договор
за осигуряване на логистика РД 044 046,74 183/13.07.2018
услуги във връзка с провеждане на
литературен конкурс, част от кампанията
"Мисията е възможна"; договорът е
360,00 приключен
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
043 546,52 183/13.07.2018
Събитието е проведено от УО без разход приключило

0,00

ОПРЧР

ОПРЧР

Компания за
международни
12.03.2019 г. организация и провеждане на Открит урок за деца с увреждания и техните конгреси ООД
връстници по надслов "Влез в света на другия", гр. Габрово, Основно училище "Св. св
Кирил и Методий". Събитието е част от кампанията на ОПРЧР "Мисията е възможна"

ОПРЧР

ОПРЧР

5 006,96

Сдружение Куик
Хендс Проджект
Сдружение НАПЖЕБ

Провеждане на 3 информационни дни по процедура "Умения" във Велико Търново
(11.03.2019 г.), София (15.03.2019 г.) и Бургас (22.03.2019 г.)

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2019

Компания за
международни
конгреси ООД

осигуряване на водещ на събитието 300,00 услугата е заплатена по фактура
осигуряване на жестомимичен превод 70,00 услугата е заплатена по фактура
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
046 671,42 183/13.07.2019

ОПРЧР

Събитието е проведено от УО без разход приключило

05.04.2019 г. - Проведена работна среща на ръководителя на УО на ОПРЧР с
ръководството на община Силистра за социалните услуги, създадени и поддържани със организира се от УО
средства на ОПРЧР. Проведено посещение на Дом за стари хора
0,00

ОПРЧР

09.04.2019 г. - Проведено обучение за бенефициенти по процедура „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование” – Компонент 1; София, хотел Рамада

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2020
3 387,29

ОПРЧР

организира се от УО
22.04.2019 г. - участие на ОПРЧР в Дни на социалните услуги в Димитровград (2224.04.2019). Включването на ОПРЧР в първия ден с участие в кръгла маса, работилница и община
за украса, откриване на детска площадка
Димитровград

ОПРЧР

09.05.2019 г. - публично подписване на първите 15 договора с общини - бенефициенти
по процедурата "Патронажна грижа"; гр. София, МТСП, зала Пресцентър

дейността е приключена и проведена без
разход за ОПРЧР
0,00

0,00

Компания за
международни
конгреси ООД

ОПРЧР

ОПРЧР

Организира се от УО

14-15 май 2019 г. - организиране и провеждане на Годишно информационно събитие
на ОПРЧР под надслов "Защо дигитални?!" като част от Международното технологично
изложение "УЕБИТ" 2019 г., гр. София, НДК

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
0439 904,27 183/13.07.2019

е-Академия ЕООД
80 000,00

ОПРЧР

03.06.2019 г. - Информационен ден по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“, гр.
София, МТСП, зала "Пресцентър"

дейността е приключена и проведена без
разход за техническа помощ на ОПРЧР

Сключен договор с № РД04-48/13.05.2019 за
осигуряване на достъп и включване на
всички участници в ГИС на ОПРЧР в УЕБИТ
2019 г. Изпълнението на договора е
приключено.

дейността е приключена и проведена без
разход за техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

ОПРЧР

ОПРЧР

Бон-бон мюзик ЕООД
05.06.2019 г. - Организиране и провеждане на спектакъл за деца от социални услуги в
София, Перник, Пловдив и техни връсници от училища-партньори в същите градове "Алиса в огледалния свят", изпълнен от Бон-Бон мюзик в Сити Марк Арт Център, гр.
София. Събитието е част от кампанията на ОПРЧР "Мисията е възможна"

дейността е приключена. Услугата е за
подготвяне и изпълнение на извънредно
специално представление. Заплатена е по
6 000,00 фактура.

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2019
3 099,60

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

Компания за
международни
конгреси ООД
22.06.2019 г. - организиране и провеждане на "Излет в планината" за деца от социални Компания за
услуги съвместно с вицепремиера Томислав Дончев. Събитието е част от кампанията на международни
ОПРЧР "Мисията е възможна"
конгреси ООД
организира се от
27.06.2019 г. - участие на РУО на ОПРЧР и екип на ОПРЧР в публичното подписване на
Фонд на фондовете с
договори между Фонда на фондовете с финансови посредници за предоставяне на
микрокредитиране със споделен риск - финансов инструмент, съфинансиран от ОПРЧР, участието на УО на
гр. София, Гранд Хотел София
ОПРЧР
05 и 07.06.2019 г. - Обучение за бенефициенти по процедура „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” в гр. София, х-л Рамада, зала
Европа и в гр. Бургас, Експозиционен център „Флора”, зала 2

10.07.2019 г. - проведено обучение за бенефициенти по процедура "Социално
включване в общността", гр. София, МТСП, зала "Пресцентър"

Организирано от УО

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
043 998,76 183/13.07.2019
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
042 702,90 183/13.07.2019
дейността е приключена и проведена без
разход за техническа помощ на ОПРЧР
0,00
дейността е приключена и проведена без
0,00 разход за техническа помощ на ОПРЧР

Анаили Мили ЕООД/
Радио К2

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

ОПРЧР

31.07.2019 г. - проведенa работна среща за бенефициенти по процедура
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2
– предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и
Организира се от УО
семейства – КОМПОНЕНТ 1“. Срещата е проведена в община Троян за конкретните
бенефициенти - община Велики Преслав, Стражица, Бяла Слатина и Троян и с участието
на АСП.

ОПРЧР

16.09.2019 - откриване на учебната година в Средно училище "Димитър Матевски", гр.
Пловдив - събитието е част от кампанията на ОПРЧР "Мисията е възможна", свързана с
популяризиране на дейностите за деинституционализация на грижата за деца

ОПРЧР

17.09.2019 г. - провеждане на международна онлайн трудова борса в реално време,
успоредно с такава на място. Събитието е проведено в София, х-л Рамада

ОПРЧР

ОПРЧР
ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

На 22 февруари 2020 г. се проведе Кулинарно състезание "Ти си шефът" за деца от
социални услуги и ученици от Бургас със специалното участие на шеф Иван Манчев.
Събитието беше част от кампанията "Мисията е възможна" на ОПРЧР.

дейността е приключена и проведена в
община Троян без разход за техническа
помощ на ОПРЧР
0,00

организирано от СУ
"Димитър Матевски"

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
0,00

Организира се от АЗ
и УО на ОПРЧР
организирано от
11.10.2019 г. - пресконференция по операция "Специфични обучения" с предоставяне
Мусала Софт и УО на
на добра практика на бенефициента на ОПРЧР Мусала Софт
ОПРЧР
организирано от
21.10.2019 г. - пресконференция по операция "Равни шансове" на ОПРЧР и представяне
сдружение "Малки
на създадения по проект център на Националната органзиация "Малки български хора"
български хора"
Популяризиране на ОПРЧР в рамките на кампания "Пътуващо лятно кино с БНТ 1 -2019
г."
6-8 ноември 2019 г. - 3 дневна международна конференция с над 250 експерти от
университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия,
Централна Азия и САЩ за обсъждане на реформата в грижата за деца. Темата е
„Деинституионализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?".
Конференцията се проведе в София, в НДК в партньорство между ОПРЧР, МТСП, Ноухау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет; Фондация
„Сийдър“; УНИЦЕФ; SOS Детски селища; Еurochild; „Надежда и домове за децата“;
Фондация Лумос.
13.11.2019 г. - Информационен ден по процедури „Подкрепа за лицата с увреждания“ –
Компонент 2 и „Социално включване на лицата с психични разстройства и с
интелектуални затруднения“. Събитието е проведено в София, зала Пресцентър на
МТСП, без разход за Техническа помощ на ОПРЧР.
15-16.11.2019 г. - Провеждане на семинар за журналисти заедно с посещение по
социални услуги в общността, изградени с подкрепата на ОПРЧР. Събитието се проведе
в гр. Дупница и в кк Боровец.
20.11.2019 г. Информационен ден по процедура „Личностно развитие на лицата с
психични разстройтва и интелектуални затруднения“. Събитието е проведено в София,
зала Пресцентър на МТСП, без разход за Техническа помощ на ОПРЧР.
05.12.2019 - Откриване на Галерия "Прегърни ме", създадена по проект, финансиран от
ОПРЧР - добра практика на Програмата. Събитието е проведено в гр. София, ул. "Г.С.
Раковски” № 63 без разход за ТП на ОПРЧР, освен за отразяване по медиите, с които
има сключен договор.
14.12.2019 г. - Кулинарно състезание "Коледата е възможна" за приготвяне на баница с
късмети от деца от социални услуги заедно с шеф Манчев. Събитието е част от
кампанията "Мисията е възможна" на ОПРЧР
15 януари 2020 г. - информационен ден за кандидатите по операция „Професионална
интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Събитието е
проведено в София, зала Пресцентър на МТСП, без разход за Техническа помощ на
ОПРЧР.
28.01.2020 г. - обучение за бенефициенти по изпълнение на договори, сключени до
27.01.2020 г. по процедура „Умения“. Обучението е проведено в гр. София, хотел Бест
Уестърн ЕКСПО, зала „Панорама“.

Сключен договор с № РД04-69/10.07.2019 г. приключен с общ разход от 7224 лв. с ДДС.

24 000,00

БНТ

дейността е приключена и проведена без
0,00 разход за Техническа помощ на ОПРЧР

0,00

0,00

дейността е приключена без разход за
Техническа помощ на ОПРЧР
дейността е приключена без разход за
Техническа помощ на ОПРЧР

Договор №
15 600,00 приключен

Компания за
международни
конгреси ООД

РД

04-76/19.08.2019

г. -

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2019
120 958,00
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
044 868,63 183/13.07.2019

Организира се от УО
0,00

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
041 796,35 183/13.07.2019
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

Компания за
международни
конгреси ООД
Компания за
международни
конгреси ООД

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
041 696,80 183/13.07.2019
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04759,00 183/13.07.2019

ОПРЧР

На 27 февруари 2020 г. се проведе събитие с деца от социални услуги от гр. Долна Баня Компания за
в Народното събрание на Р България. Събитието беше част от кампанията "Мисията е
международни
възможна" на ОПРЧР
конгреси ООД

ОПРЧР

На 27 февруари 2020 г. се проведе обучение за бенефициенти по изпълнение на
договори, сключени СЛЕД 27.01.2020 г. по процедура „Умения“. Обучението е
проведено в гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО, зала „Панорама“.

Компания за
международни
конгреси ООД

На 6 март 2020 се проведе информационен ден за кандидатите по операция
„Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални
затруднения“. Информационният ден се проведе в зала Пресцентър на МТСП.

Организира се от УО

ОПРЧР

791,16

1 696,80

изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2019
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
04183/13.07.2019

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

0,00
ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР

Сключен договор с № РД04-34 от 09.04.2020
г.

Телевизия Европа АД
360 000,00

ОПРЧР

ОПРЧР

На 9 и 10 април 2020 г. са проведени информационни онлайн срещи ("информационни
дни") в платформата Zoom за представители на местната власт с цел информиране и
попомагане на потенциалните бенефициенти - общини при подаването на проектни
Организира се от УО
предложения и искания за изменения на договорите за включването на общините в
подкрепата на ОПРЧР за предотвратяването на COVID-19 - операция Патронажна
На 12 май 2020 г. се проведе онлайн обучение в платформата Zoom за бенефициенти,
сключили договор по процедурата „Личностно развитие на лицата с психични
Организира се от УО
разстройства и интелектуални затруднения“

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
0,00

0,00

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

На 17 юли 2020 г. се проведе онлайн обучение в платформата Zoom за бенефициенти,
сключили договор по процедурата „Професионална интеграция на младежи от
резидентни услуги и услуги в общността"

Организира се от УО

На 30-31 юли и 1 август в гр. Бургас се проведе Сладоледен фестивал. ОПРЧР участва с
щандове, на които социални предприятия, създадени с подкрепата на ОПРЧР,
предлагаха продукцията си. По време на фестивала се проведоха активности, в които се
включиха деца от приемната грижа в област Бургас и ученици от ПГ по туризъм.
На 7-8-9 август 2020 г. беше проведено Годишно информационно събитие в рамките на
проведения в Бургас SPICE MUSIC FESTIVAL. Акцент на ГИС беше подкрепата на ОПРЧР
за бизнеса.

Компания за
международни
конгреси ООД
Компания за
международни
конгреси ООД

ОПРЧР

На 30 септември 2020 г. се проведе представяне и обсъждане със социалноикономическите партньори на проекта на Програма "Развитие на човешките ресурси"
2021-2027. Събитието се проведе онлайн в в платформата Zoom

Организира се от УО

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

ОПРЧР

На 1 октомври 2020 се проведе онлайн информационен ден в платформата Zoom за
допустимите кандидати-общини по процедурата „Нова дългосрочна грижа за
възрастните и хората с увреждания“

Организира се от УО

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

ОПРЧР

На 13,14,15 октомври 2020 г. се проведоха 3 уебинара в платформата Zoom за публично
обсъждане на проекта на програмата "Развитие на човешките ресурси" за следващия
Организира се от УО
програмен период 2021-2027. На 13 обсъждането се проведе с изявилите желание от
местната власт, на 14 - с неправителствения сектор и на 15 - с бизнеса.

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
0,00
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
0410 394,74 183/13.07.2019
изпълнена заявка по сключен договор за
осигуряване
на
логистика
РД
0416 766,30 183/13.07.2019

На 16 октомври 2020 г. РУО направи посещение в гр. Бургас, където пред медиите беше
представено изпълнението по 2 от мерките за преодоляване на икономическата и
Организира се от УО
здравно-социалната криза, причинена от пандемията COVID-19 - Краткосрочна заетост
и Патронажна грижа в условията на COVID-19.
На 23 октомври 2020 г. беше проведен онлайн информационен ден под формата на
уебинар в платформата Zoom за проявилите интерес работодатели по операция
Организира се от УО
"Детски кътове".

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ЕСФ, ОПРЧР, ЕСФ+ и ПРЧР

БНР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ЕСФ, ОПРЧР, ЕСФ+ и ПРЧР в
програмата на БГ Радио

Метрорадио ЕООД

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
120000
36 000,00

Сключен договор с № РД-23-18 от
10.09.2020 г.
Сключен договор с № РД-23-20-34 от
21.09.2020 г.

ОПРЧР
ОПРЧР

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ЕСФ, ОПРЧР, ЕСФ+ и ПРЧР в
програмата на Нова Телевизия
На 16 декември 2020 г. се проведе онлайн обучение в ZOOM за бенефициентите на
проекти по операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и
интелектуални затруднения“

Нова Броудкастинг
Груп АД

Сключен договор
29.10.2020 г.

180000

Организира се от УО
0,00

На 14.01.2021 г. се проведе информационен ден за общините в България по операция
Патронажна грижа +. Събитието се проведе онлайн под формата на уебинр в ZOOM и се Организира се от УО
включиха над 200 участници
274,17

ОПРЧР

Предоставяне на програмно време за популяризиране на ЕСФ, ОПРЧР, ЕСФ+ и ПРЧР
2021-2027 в програмата на Дарик Радио

№

РД-23-28

от

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
дейността е приключена. Разходът за
допълнителна приставка Webinar Add on е
заплатен по фактура. Разходът се отнася към
Техническа помощ на ПРЧР 2021-2027.

Сключен договор
24.02.2021 г.

ДАРИК РАДИО АД

с

с

№

РД-23-16

от

84000

ОПРЧР

На 25.02.2021 г. беше проведена разяснителна среща с общините в България на тема
"Планиране на социалните услуги в България" за целите на ПРЧР, ПВУ, ПРР, ПРСР.
Събитието беше проведено онлайн в платформата ZOOM

ОПРЧР

На 29.03.2021 г. се проведе информационна и разяснителна среща по процедура
"Развитие на дигиталните умения - Компонент 2" за кандидатите социалноиконимически партньори, НАПОО, ППТТМ-МТСП. Събитието беше проведено онлайн в
платформата ZOOM

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

ОПРЧР

Изготвяне на сценарий за събития от кампания "Влез в мрежата" на Програма
"Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. С кампанията ПРЧР се включва в
инициативата "Конференция за бъдещето на Европа".
на 28 юни се извърши церемония по "първа копка" на Център за подкрепа на лица с
увреждания в община Троян. Новата социална услуга се изгражда по мярката
„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО
0,00

Оля Жекова

Разходът е изплатен след предване и
приемане на работата по Договор РД-0718/07.06.2021. Дейността и разходът са по
715 Техническа помощ на ПРЧР 2021-2027
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР

Организира се от УО

На 6 юли 2021 г. се проведе публично съвместно връчване на сключените към
съответната дата договори с общини по интегрираната процедура „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
Организира се от УО
достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОПРЧР и ОПНОИР. Събитието се проведе
зала Пресцентър на МТСП с участието на зам.-кметовете на общините и зам.министрите Иван Кръстев на МТСП и Евгения Пеева на МОН.
На 26 юли 2021 г. се проведе обучение на представителите на общините, които са
сключили договор за изпълнение на проекти по интегрираната процедура на ОПРЧР и
Организира се от УО
ОПНОИР „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

ОПРЧР

На 17 юли 2021 г. се проведе откриващото събитие на кампанията "Влез в мрежата" на
Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. С кампанията ПРЧР се включва в Аргус бизнес
инициативата "Конференция за бъдещето на Европа". Откриващото събитие се проведе корпорейшън ЕООД
в гр. Пловдив.

ОПРЧР

На 23 юли 2021 г. се проведе събитието "Влез в мрежата в Русе", което е част от
кампанията "Влез в мрежата" на Програма за развитие на човешките ресурси 20212027. С кампанията ПРЧР се включва в инициативата Конференция за бъдещето на
Европа.

Аргус бизнес
корпорейшън ЕООД

ОПРЧР

На 30 юли 2021 г. се проведе събитието "Влез в мрежата във Варна", което е част от
кампанията "Влез в мрежата" на Програма за развитие на човешките ресурси 20212027. С кампанията ПРЧР се включва в инициативата Конференция за бъдещето на
Европа.

Аргус бизнес
корпорейшън ЕООД

0,00
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
0,00
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР
0,00

Изпълнена заявка по договор, който е
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата". Дейнстите и
25 736,59
разходът са по
Техническа
помощ накойто
ПРЧР е
Изпълнена
заявка
по договор,
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата".Дейнстите и
26 820,30
разходът са по
Техническа
помощ накойто
ПРЧР е
Изпълнена
заявка
по договор,
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата". Дейнстите и
28 440,46
разходът са по Техническа помощ на ПРЧР

ОПРЧР

На 5 август 2021 г. се проведе събитието "Влез в мрежата в Стара загора", което е част
от кампанията "Влез в мрежата" на Програма за развитие на човешките ресурси 20212027. С кампанията ПРЧР се включва в инициативата Конференция за бъдещето на
Европа.

Аргус бизнес
корпорейшън ЕООД

ОПРЧР

На 7 август 2021 г. се проведе събитието "Влез в мрежата в Бургас", което е част от
кампанията "Влез в мрежата" на Програма за развитие на човешките ресурси 20212027. С кампанията ПРЧР се включва в инициативата Конференция за бъдещето на
Европа.

Аргус бизнес
корпорейшън ЕООД

ОПРЧР

На 3 септември 2021 г. се проведе събитието "Влез в мрежата в Сандански", което е
Аргус бизнес
част от кампанията "Влез в мрежата" на Програма за развитие на човешките ресурси
2021-2027. С кампанията ПРЧР се включва в инициативата Конференция за бъдещето на корпорейшън ЕООД
Европа.

ОПРЧР

На 8 септември се проведе среща-обучение за общините, бенефициенти по процедура
"Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне Организира се от УО
на новите услуги". Събитието се проведе в град Варна, в зала на община Варна.

Изпълнена заявка по договор, който е
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата". Дейнстите и
26 711,10
разходът са по
Техническа
помощ на
ПРЧР е
Изпълнена
заявка
по договор,
който
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата". Дейнстите и
28 233,95
разходът са по
Техническа
помощ на
ПРЧР е
Изпълнена
заявка
по договор,
който
сключен за изпълнение на логистични
дейности на МТСП. Посоченият разход е на
УО и е за конкретното събитие на
кампанията "Влез в мрежата". Дейнстите и
26 409,85
разходът са по Техническа помощ на ПРЧР
дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР и
ПРЧР 2021-2027
0,00

ОПРЧР

На 13 октомври се проведе среща-обучение с АИКБ за изпълнение на проект по
процедура "Развитие на дигиталните умения – Компонент 2". Обсъждането беше
проведено онлайн в платформата ZOOM

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР и
ПРЧР 2021-2027

Организира се от УО
0,00

ОПРЧР

На 18 октомври се проведе среща-обучение с БСК за изпълнение на проект по
процедура "Развитие на дигиталните умения – Компонент 2". Обсъждането беше
проведено онлайн в платформата ZOOM
Обща сума на договорите по ОПРЧР към месец октомври 2021

ОПТТИ

2 717 881,49

149 409,31

0,00
4 191 674,14

Планиран бюджет на ОПРЧР за 2016
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2017
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2018
Планиран бюджет на ОПРЧР за 2019

2 200 000,00
2 300 000,00
950 000,00
773 000,00

528 000,00
552 000,00
228 000,00
185 520,00

132 000,00
138 000,00
57 000,00
46 380,00

1 540 000,00
1 610 000,00
665 000,00
541 100,00

Планиран бюджет на ОПРЧР за 2020-2021

931 000,00

223 440,00

55 860,00

651 700,00

„Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни
формати за популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 20142020“.

Консепт студио ЕООД

ОПТТИ

„Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение
към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на
задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни
Център за анализи и
методи“.
маркетинг

ОПТТИ

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

ОПТТИ

дейността е приключена и проведена без
разход за Техническа помощ на ОПРЧР и
ПРЧР 2021-2027

Организира се от УО

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

Сключен договор ДР-19/18,08,2017 51 999,60 приключил.
Сключен договор Д-45 от 20 декември 2018
г. със срок 2 години от датата на подписване приключил с реално изплатена сума 34
72 000,00 792,80 лева.
Сключен договор № Д-31/10.11.2017 г.,
срокът на договора е 3 години от датата на
подписването му. Приключил с реално
648 000,00 изплатена
сумаг. 647980,71
На 22.12.2017
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.

ОПТТИ

„Изработка на рекламни материали (сувенири), Обособена позиция № 2: Изработка на
рекламни материали (сувенири) – Група 2“ за Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
БГМАП ООД

Сключен договор № Д-22/ 15.04.2016 приключил Реално изплатена сума по
240 000,00 договора 162 076,68 лв с ДДС.

Ивент Дизайн ООД

Сключен договор № Д-9/ 10.02.2016 приключил. Реално изплатени средствоа по
576 000,00 договора 330 073,10 лв с ДДС.

Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ
ОПТТИ

ОПТТИ

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

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.”

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

Търг БГ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

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.”
„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.”

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

„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

Българската
национална телевизия

"Инвестор.бг"АД

„Дарик радио“ АД
„Нова Броудкастинг
Груп” АД
Българското
национално радио

„БТВ Медиа Груп” ЕАД

"Принтинг Хаус"
ЕООД

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

73618,56

107839,44

30204,00

Сключен договор ДР-5/14.03.2018 г. приключил

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
Одобрена докладна № 14-001426/28.11.2018 г. за доставка на календари 3 402,00 приключил

"Аеротур ММ" ООД
300 000,00

ОПТТИ

„Доставка на брандирани календари за 2020 година“

Ди Ем Ай Дивелопмънт

ОПТТИ

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

"Апра" ООД

ОПТТИ

Изработване и монтаж на рекламни метропана на ОПТТИ

ОПТТИ

Заснемане, обработка и доставка на фото и видео материали за целите на
ОПТТИ 2014-2020

ОПТТИ

Доставка на брандирани календари за 2021 година

„Моушън Артс“ ООД

Кая Про ООД

Ди Ем Ай Дивелопмънт

3 780,00

Сключен Договор № Д-6/17.05.2019 г., срок
на изпълнение 36 месеца, в изпълнение
Договор за еднократна доставка от
23.10.2019- приключил

Сключен договор с рег.№ Д-12/ 30.03.2020г.,
в процес на изпълнение
Одобрена докладна № 14-00-152/23.01.2020
г. за изработване и монтаж на рекламни
метропана на ОПТТИ, изпълнена дейност 1 548,96 приключил
Сключен договор на 21.07.2020, със срок 2
години от датата на подписване, в процес на
36 000,00 изпълнение

244 303,20

Договор за еднократна доставка от
07.12.2020 - приключил. Договорът не е
7 354,80 подадено от УО в месечната справка.

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: „България ОН ЕР“

„ИНВЕСТОР.БГ"АД

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: ефира на Българското
национално Дарик радио – регионални програми: Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе
„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Радио Благоевград

„ДАРИК РАДИО“ АД

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: „Радио Бургас“ на БНР

РРС БУРГАС-"Радио
Бургас" - БНР

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Радио Пловдив при
Българското национално радио
„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ
ШУМЕН
„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радиостанции: bTV Radio – Русе и Бургас

РРС ПЛОВДИВ - БНР

Договорът е сключен на 22.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
10 617,48
Договорът е сключен на 19.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
9 288,00

РРС БЛАГОЕВГРАД БНР

Договорът е сключен на 24.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
5 088,00
Договорът е сключен на 24.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
6 204,00
Договорът е сключен на 24.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
4 874,40

РРС ШУМЕН - БНР

Договорът е сключен на 24.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
6 624,00

„РАДИОКОМПАНИЯ
СИ.ДЖЕЙ“ ООД

Договорът е сключен на 29.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
5 242,65

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: ФМ+ Благоевград

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: ФМ+ Пловдив

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: ФМ+ Русе

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Фреш Бургас

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Фреш Пловдив

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

ОПТТИ

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Фреш Русе

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радиостанции: N-JOY – Благоевград, Пловдив,
Бургас и Русе
„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Зирок Бургас

„РАДИОКОМПАНИЯ
СИ.ДЖЕЙ“ ООД

„Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за
целите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
г. в регионалните програми на следните радио-станции: Зирок Пловдив

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

Договорът е сключен на 23.3.2021 г. и е
успешно приключил. Общо изплатена сума:
6864,34 лева с ДДС.
6 864,34
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. и е
успешно приключил. Общо изплатена сума:
6864,34 лева с ДДС.
6 864,34
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. и е
успешно приключил. Общо изплатена сума:
6864,34 лева с ДДС.
6 864,34
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. приключил.

7 967,22
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. приключил.
7 967,22
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. приключил.

7 975,10
ОПТТИ

ОПТТИ

ОПТТИ

Договорът е сключен на 29.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
6 849,37

„Фреш Радио Груп”
ЕООД

Договорът е сключен на 23.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
7 087,72
Договорът е сключен на 23.3.2021 г. и е в
процес на изпълнение.
7 087,72

Ди Ем Ай Дивелопмънт
ОПТТИ

Одобрен доклад N 14-00-632/18.10.2021 г.
за еднократна доставка. Срок на доставка
03.12.21г.

Доставка на брандирани календари за 2022 година
5 778,00
Обща сума на договорите по ОПТТИ към месец октомври 2021

ОПРР

ОПРР
ОПРР

ОПРР

119 243,90

2 211 706,56

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2016

144 000,00

0,00

0,00

144 000,00

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2017

570 000,00

136 800,00

34 200,00

399 000,00

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2018

665 968,33

159 832,40

39 958,10

466 177,83

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2019

ОПРР

478 729,48

Планиран бюджет на ОПТТИ за 2020/2021
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"
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"
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.“

830 510,50 0*

199 790,50

1 021 717,24

306 522,00

*Не се планират и няма предвидени за
изпълнение кампании в национални
630 720,00 електронни медии.
*Не се планират и няма предвидени за
изпълнение кампании в национални
715 195,00 електронни медии.

БГМАП ООД

Сключен Договор № РД-02-37-6/27.05.2016
180000,00 г. - приключил

БГМАП ООД

Сключен Договор № РД-02-37-7/27.05.2016
240000,00 г. - приключил

Про Систем ЕООД
Грейт Левъл
Консултинг ЕООД

Сключен Договор № РД-02-37-8/27.05.2016
180000,00 г. - приключил
Сключен Договор №РД-02-37-18/06.06.2016
180000,00 г. - приключил

"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020

Дарик радио

"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020

Метро радио

ОПРР

"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020

Болкан броудкастинг
ЕАД

ОПРР

"Популяризиране на изпълнението на напредъка на оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020

БНР

Сключен Договор №РД-02-37-34/20.01.2017
г. - приключен

11 868,00

ОПРР
33 048,00

Сключен Договор №РД-02-37-31/20.01.2017
г. - приключен

10 944,00

Сключен Договор №РД-02-37-36/20.01.2017
г. - прекратен с Анекс №РД-02-3736(1)/19.01.2018 г.
Сключен Договор №РД-02-37-37/20.01.2017
г. - приключен

11 520,00

ОПРР

ОПРР

"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

Фокус- Нунти

15 600,00

Анаили мили ЕООД

11 016,00

Сключен Договор №РД-02-37-32/20.01.2017
г. - приключен
Сключен Договор №РД-02-37-30/20.01.2017
г. - приключен

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

"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.
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»
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»

Радиокомпания Си
джей ООД

32 856,00

Сключен Договор № РД-02-37-44/26.04.2018
60000,00 г. -приключил

Глобал Фрейм ООД

"Елит медиа България"
ЕООД

96000,00

Телевизия "Европа" АД

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"

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»
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»
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»
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»
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»

Медийна група "Черно
море" ЕООД

"Инвестор.бг" АД

"Нова броудкастинг
груп" АД

"Дарик радио" АД

Сключен Договор №РД-02-37-35/20.01.2017
г. - приключен

Сключен Договор № РД-02-37-54/
07.06.2018 г. приключил , изплатени 45696
лева с ДДС

Сключен Договор № РД-02-37-61/08.06.2018
г. приключил, изплатени 40320 лева с ДДС

29 640,00

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

17 820,00

Сключен Договор № РД-02-37-58/08.06.2018
г. приключил, изплатени 15160 лв с ДДС

47 952,00

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

190836,00

Сключен Договор № РД-02-37-56/
08.06.2018 г. приключил, изплатени 95076 лв
с ДДС

70020,00

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

23995,20

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

"Радиокомпания
Си.джей" ООД

18000,00

Сключен Договор № РД-02-37-64/
11.06.2018 г. приключил, изплатени 17999,8
лв с ДДС.

"Фокус нунти" ООД

59986,80

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

"Оберон радио макс"
ЕООД

11833,20

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

"Метрорадио" ЕООД

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
е моятавреме
крепост»
Предоставяне
на град
програмно
и осигуряване на телевизионни репортажи/ рубрики "МК студио" ЕООД
/ 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

9624,00

191306,40

Сключен Договор № РД-02-37-65/13.06.2018
г. - приключил, изплатени 4464 лв с ДДС
Сключен Договор № РД-02-37-60/
08.06.2018 г. приключил, изплатени
191306,18 лв с ДДС.

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 2014-2020 г., като за тези разходи са
плаща по друго бюджетно перо от БЛ 1020000,00 приключил - платено с ДДС: 723 948,31
Договор № РД-02-37-14/21.01.2019 г. прекратен, платено по договора 135676,8
лв. Избран е нов изпълнител Аргус бизнес
1200000,00 Корпорейшън след процедура по ЗОП.

ОПРР
"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

ОПРР

ОПРР

ОПРР

ОПРР

"Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за
ОПРР 2014.2020
„Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи
реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма
„Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“

ОССМО АД
„АРГУС БИЗНЕС
КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД
– гр. София

1200000,00 Сключен Договор РД-02-29-116/14.06.2021 г.

Изработване и излъчване на 3D видео mapping за популяризиране на ОПРР 2014"24-7 ентъртеймънт
2020 г.", финансиран по бюджетната линия на отдел "ОИП" по Приоритетна ос 8
груп" ООД
"Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 г.
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,
"Инвестор.бг" АД
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.
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.

Сключеният Договор № РД-02-29254/08.10.2019 г. е приключил
75600,00

Сключен Договор № РД-02-37121/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС19035,26 лв.
35775,00

Сключен Договор № РД-02-37122/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил-платено с ДДС 75649,68 лв.

БНТ

79884,00

ОПРР

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.

ОПРР

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,
"МК студио" ЕООД
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.

Сключен Договор № РД-02-37120/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 18120,00 лв.

"Дарик радио" АД

23880,00

Сключен Договор № РД-02-37131/22.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 2208,00 лв.
9984,00

ОПРР

ОПРР

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,
"Метрорадио" ЕООД
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.
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, "Телевизия Европа"
както и ключови аспекти за новата програма за регионално развитие през
АД
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.

ОПРР

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.

ОПРР

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, "Оберон радио макс"
както и ключови аспекти за новата програма за регионално развитие през
ЕООД
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.

ОПРР

Сключен Договор № РД-02-37124/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 29998,80 лв.
29998,80

Сключен Договор № РД-02-37123/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 38880,00 лв.
47520,00

Сключен Договор № РД-02-37125/18.10.2019 г. изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., платено с ДДС - 13944,00 лв.
- остатъкът от изпълнението на дейностите
по договора е включен в Договора с Нова
ТВ, след промяната в собствеността

"Елит медиа
България" ЕООД

48048,00

Сключен Договор № РД-02-37119/18.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 27574,84 лв.
27574,85

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 Радио "Силвър" - ЕТ
отразяване на информационни кампании и събития на ОПРР, както и ключови
"НЕМ - Генов аспекти за новата програма за регионално развитие през програмен период 2021Георги Генов"
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.

Сключен Договор № РД-02-37-126/
21.10.2019 г. изменен срок с Анекс № 1 от
30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил- платено с ДДС 4939,20 лв.
6000,00

ОПРР

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,
бТВ медиа груп ЕАД
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.

Сключен Договор № РД-02-37128/22.10.2019 г. изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 21643,98 лв.
117259,49

ОПРР

ОПРР

ОПРР

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.

5940,00

Закупуване на програмно време и осигуряване на радио промоанонси и рубрики
"Радиокомпания
за Популяризиране на напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020, отразяване
си.джей" ООД
на Годишното информационно събитие на ОПРР и отразяване на
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
ЕТ "Зетра - Петко
събитие на ОПРР и отразяване на информационни кампании и събития на ОПРР,
Чернев" за Телевизия
както и ключови аспекти за новата програма за регионално развитие през
"Зетра ТВ"
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.

ОПРР

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.

ОПРР

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
"Нова броудкастинг
информационната кампания , по дейност 2 и под-дейност 2.1 по бюджетната
груп" ЕООД
линия на отдел "ОИП", финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на
ОПРР 2014 -2020 г.
Обща сума на договорите по ОПРР към месец октомври 2021
Планиран бюджет на ОПРР за 2016

ОПНОИР

Сключен Договор № РД-02-37130/22.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 3939,60 лв.

ОП "Общинско
кабелно радио
Велико Търново"

Сключен Договор № РД-02-37129/22.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до

23938,42

Сключен Договор № РД-02-37127/22.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г. - приключил - платено с ДДС 12000 лв.
12000,00

Сключен Договор № РД-02-37-132/
22.10.2019 г., изменен срок с Анекс 1 от
30.06.2020 г. и приключен в срок до
31.12.2020 г. - приключил - платено с ДДС 14400 лв.

БНР

14400,00

256 826,80

119875,50
1 214 048,39
0,00

Сключен Договор № РД-02-37133/25.10.2019 г., изменен срок с Анекс № 1
от 30.06.2020 г., удължен с Анекс №2 до
31.05.2021 г., включващ и остатъка от
дейности по договора с "Елит медиа
България" ЕООД - приключил, пллатено с
ДДС - 125 762,53 лв.
389 799,27
0,00

4 335 600,00
256 826,80

Планиран бюджет на ОПРР за 2017

1 253 173,18

300 761,56

75 190,39

375 951,95

Планиран бюджет на ОПРР за 2018

3 248 206,65

779 569,60

194 892,40

2 273 744,66

Планиран бюджет на ОПРР за 2019 и 2020

1 167 720,61

486 641,99

115 436,07

360 720,61

Планиран бюджет на ОПРР за 2021

1 043 225,33

250 374,08

62 593,52

730 257,73

"Компания за
Организиране на Въвеждащо обучение за представители на бенефициенти по проекти, международни
финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ конгреси ООД",
Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015

Бюджетната линия на ОПРР е
актуализирана на заседание на КН на
ОПРР.
Съгласно финансов план за 2018 г., към
месец юли
Съгласно актуализиран финансов план на
бюджетна линия №BG16RFOP001-8.0020002 по ос 8-ТП на ОПРР със Заповед №РД02-36-1111/18.10.2019 г. - договорите с
медии са сключени, съгласно
методологията, с включен ресурс и за 2020
г., както е посочено в описанието на всеки
договор
Съгласно финансов план за 2021г., към
месец юли

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

ОПНОИР

ОПНОИР

ОПНОИР

"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",
организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти"
Рамково споразумение
№ Д01 - 7/20.01.2015

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

"Образование и наука"
ЕАД, Рамково
споразумение №Д017/20.01.2015г.

4 701,72

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

ОПНОИР

"Компания
за
"Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за
международни
нуждите на МОН и проекти", Организиране на Въвеждащо обучение за представители
конгреси
ООД",
на бенефициенти по проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и
Рамково споразумение
образование за интелигентен растеж“
№ Д01 - 7/20.01.2015

9 267,97

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

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

5 741,34

Сключен договор №Д03-75/05.04.2017 г. приключен

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.

Заявка съгласно сключен договор № Д011 176,00 161/09.07.2014 г. заявка за м. юли 2017 г. приключен

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

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
ОПНОИР
ОПНОИР
ОПНОИР

ОПНОИР

Дизйн и изработка на експо стена
Провеждане на социологически проучвания за специфичните информационни нужди
на целевите аудитории на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
разстеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР) март 2018
Изработка на материали за европейска конференция за бъдещето финансиране на
човешкия капитал в Европа: "Инвестиции в хора - пътят напред"
Транспорт за участие в художествената програма на европейска конференция за
бъдещето финансиране на човешкия капитал в Европа: "Инвестиции в хора - пътят
напред"
Наем на конферентна зала

Сключен договор №Д01-358/04.12.2017 г. приключен

Заявка съгласно сключен договор № Д01161/09.07.2014 г. заявка за м. декември 2017
г. - приключен
Експо дисплей ЕООД
ЕСТАТ ООД

6 000,00 съгласно оферта - приключен

ПГ Велизар Пеев

234,00 съгласно оферта - приключен

Иркатур ООД
Синергон
АД/гранд
Пловдив

352,06
1 750,37 съгласно оферта - приключен
Сключен договор Д03-1/01.02.2018 г. 34200,00 приключен. Реално изплатена сума по
договора е 30 270 лв.

хотели
хотел

1 080,00 съгласно оферта - приключен

216,00 съгласно оферта - приключен

ОПНОИР

Преводачески услуги - устен превод за събитие

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)

Скрипта Манент ЕООД

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

0

0

ОПНОИР

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

29990,40

0

0

Сключен договор Д03-22/09.11.2018 г. приключил

ОПНОИР

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

29760,00

0

0

Сключен договор
приключил

Д03-21/08.11.2018

г.-

ОПНОИР

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

60873,36

0

0

Сключен договор
приключил

Д03-27/30.11.2018

г.-

ОПНОИР

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

59599,20

0

0

Сключен договор
приключил

Д03-26/22.11.2018

г.-

ОПНОИР

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

60494,90

0

0

Сключен договор
приключил

Д03-28/07.12.2018

г.-

ОПНОИР

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Инвестор БГ/България
60910,08
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
он ер

0

0

Сключен договор
приключил

Д03-23/13.11.2018

г.-

ОПНОИР

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по
Скай -Травел ЕООД
оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"

ОПНОИР

Изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на ОПНОИР

ОПНОИР

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

ОПНОИР

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

ОПНОИР

"ФОРУМ

0

12 240,00

0

134 470,49

Сключен договор
приключен

Д03-18/17.10.2018 г.

4 560,00

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

19 440,00

Сключен договор Д03-20/07.11.2018 г. приключил

756000,00

Образование и наука
ЕАД

Сключен договор Д03-17/28.09.2018 г. приключен

Сключен договор Д03-6/22.05.2019 г. - в
изпълнение

Сключен договор
приключил.

Д03-10/05.11.2019

г.-

63 449,10

Сключен договор
приключил

Д03-11/06.11.2019

г.-

19 800,00

Сключен договор
приключил

Д03-12/06.11.2019

г.-

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНО ВРЕМЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Инвестор БГ/България
63 999,26
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
он ер

Сключен договор
приключил

Д03-13/06.11.2019

г.-

5403,36

ОПНОИР

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

17 670,00

Сключен договор
приключил

Д03-14/06.11.2019

г.-

ОПНОИР

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

27 840,00

Сключен договор
приключил

Д03-15/06.11.2019

г.-

ОПНОИР

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

27 648,00

Сключен договор
приключил

Д03-16/06.11.2019

г.-

ОПНОИР

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

19 992,00

Сключен договор
приключил

Д03-17/08.11.2019

г.-

ОПНОИР

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

63 669,72

Сключен договор
приключил

Д03-19/13.11.2019

г.-

ОПНОИР

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

63 864,79

Сключен договор
приключил

Д03-20/25.11.2019

г.-

ОПНОИР

Изработване на самозалепващи се стикери, дигитален печат 5+0

ОП НОИР

Изработване на видео и аудио рекламни клипове за популяризиране на резултатите от
Бокс Филмс ДЗЗД
изпълнението на ОПНОИР 2014-2020

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

„Инвестор.бг“ АД

79 993,06

Сключен договор
приключил

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

БНР

9 986,40

Сключен
договор
приключил

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

„ДАРИК РАДИО“ АД

9 960,00

Сключен договор
приключил

Д03-14/30-09-2020

-

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

„ЕЛИТ
МЕДИА
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

29 880,00

Сключен договор
приключил

Д03-18/30-09-2020

-

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

„ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“
АД

29 808,00

Сключен договор
приключил

Д03-15/30-09-2020

-

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

ФОКУС НУНТИ ООД

4 958,40

Д03-17/30-09-2020

-

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

МЕТРОРАДИО ЕООД

12 000,00

Сключен договор
приключил
Сключен договор
приключил

Д03-13/30-09-2020

-

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

БНТ

Дъ Елементс

46,09 съгласно оферта - приключен

8280,00

79 988,64

Сключен договор Д03-12/21.08.2020 г. приключил

Д03-16/30-09-2020

-

Д03-19/30-09-2020

Сключен договор Д03-20/05.10.2020 г. приключил

ОП НОИР

„Провеждане на национално представително социологическо проучване за измерване
на въздействието на реализираните мерки за информация и публичност по Оперативна ГЛОБАЛ
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за периода от ЕООД
януари 2019 г. до декември 2020 г., включително“

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

РАДИО ФРЕШ

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

БТВ

79 710,19

Сключен договор Д03-23/30.10.2020 г. приключил

ОП НОИР

Закупуване на програмно време

Нова ТВ

79 710,19

Сключен договор Д03-24/30.10.2020 г. приключил

ОП НОИР

Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на ОП Ди Ем АЙ
НОИР
Дивелопмънт ЕООД

38676,00

Сключен договор Д03-24/15.01.2021 - в
изпълнение

ОПНОИР

Онлайн кампания за популяризиране на Оперативна програма Наука и образование за Сдружение Форум
интелигентен растеж 2014-2020
Наука

12000,00

Сключен договор
изпълнение

Д-1/30.03.2021

-

в

ОПНОИР

Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен Призма ООД
растеж“

169990,80

Сключен договор
изпълнение

08.06.2021

-

в

ОПНОИР

Печат и студен ламинат в/у полипропиленово фолио

Сключен договор Д03-22/20.10.2020 г. приключил

4 999,36

Фото Синтез ЕООД

Обща сума на договорите по ОПНОИР към месец октомври 2021

ПМДР

Сключен договор Д03-21/13-10-2020 .
18720,00 Допусната е техническа грешка стойността
на договора е 18720, не 12 000. - приключил

МЕТРИКС

г.

1125,47 съгласно оферта - приключен

935 751,29

154 803,76

1 310 583,54

65 456,06
22 445,27

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2016
Планиран бюджет на ОПНОИР за 2017

65 456,06
22 445,27

0,00
0,00

0,00
0,00

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2018

1 436 086,37

301 627,94

0,00

Съгласно актуализиран финансов план на
208 510,49 бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0002

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2019

1 236 577,00

296 778,48

74 194,62

Съгласно актуализиран финансов план на
865 603,90 бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0008

Планиран бюджет на ОПНОИР за 2020/2021

1 534 329,42

368 239,06

92 059,77

Съгласно актуализиран финансов план на
1 074 030,59 бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0008

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

АБ
КОМЮНИКЕЙШЪНСЕО
ОД

„Изготвяне на информационни и рекламни материали“

„ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД

Сключен договор № РД-51-32/15.02.2019 г.,
96 300,00 на стойност 96 300 лв., с ДДС. - приключил
Сключен договор № РД-51-41/07.03.2019 г. 1 -ва позиция на стойност 62 400 лв., с ДДС. в изпълнение

ПМДР
Сключен договор № РД-51-42/07.03.2019 г. 2 -ра позиция на стойност 15 600 лв., с ДДС. 78 000,00 в изпълнение

ПМДР
ПМДР
ПМДР

ПМДР

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

„Организиране и провеждане на фестивал „Изберете българската риба“
„Изпълнение на шоу програма към фестивал „Изберете българската риба“
„Закупуване на рекламно пространство за поместване на информационни рекламни
материали (PR публикации и/или банери) по Програмата за морско дела и рибарство
(2014-2020 г.) на сайта www.maritime.bg“
„Поместване на информационни рекламни материали (PR публикации и/или банери)
по Програмата за морско дела и рибарство (2014-2020 г.) на сайта www.banker.bg“
Обща сума на договорите по ПМДР към месец октомври 2021
Планиран бюджет на ПМДР за 2016
Планиран бюджет на ПМДР за 2017
Планиран бюджет на ПМДР за 2018
Планиран бюджет на ПМДР за 2019
Планиран бюджет на ПМДР за 2020/2021
Изработка на рекламни материали
Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, Обособена позиция
N1, Акроним ОПОС (Договор NД-31-22/24.11.2016, сключен на основание чл. 183 от
ЗОП и в изпълнение на Решение N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на
обществена поръчка)
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
N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка)
Изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали, Обособена
позиция N2, Акроним ОПОС (Договор NД-31-24/02.12.2016, сключен на основание чл.
183 от ЗОП и в изпълнение на Решение N219/02.11.2016 г. за определяне на изпълнител
на обществена поръчка)
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
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
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
Провеждане на национална детска „Зелена олимпиада“ във връзка с образователноинформационна кампания на ОПОС през 2016 г.
Организиране на информационни и/или публични събития за оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ през 2016 г. във връзка с изпълнение на мерките за
информация и публичност
Две представителни за пълнолетното население на страната количествени
социологически проучвания за измерване ефекта от реализираните мерки за
информация и публичност по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
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)
Изработване и отпечатване на 30 000 бр. анти-стрес книжки за оцветяване "Яко е да си
еко"; Разпространение на отпечатаните книжки с национален тираж на в. 24 часа през
август 2016 г. за сметка на изпълнителя; Организиране на читателски конкурс и
излъчване на победители от конкурса чрез томбола

„ПРОПАГАНДА
ПРОДАКШЪНС“ ЕООД

Сключен договор № РД 51-133/15.11.2019 г. 81 588,00 приключил
Сключен договор № РД 51-132/15.11.2019 г. 34 728,00 приключил

„А МИ МАНЕРА“ ЕООД

САБЛУМ ЕООД
ФИНАНСОВА
ИНФОРМАЦИОННА
АГЕНЦИЯ ЕООД
0,00
0
0
10 000,00
174 300,00
147,884.00
Диджи Консулт ЕООД

Ламбаджиев Стандарт
ООД

Сключен договор № № РД 51-86/03.08.2021
6 000,00 г. - за три мес.

0,00
0
0
0
0
0,00

0,00
0
0
0
0
0,00

Сключен договор № 51-84/02.08.2021 г. - за
6 000,00 три мес.
302 616,00
0,00
0,00
10 000,00
174 300,00
147,884.00
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

Петров 95-Юри Ненчев
ЕООД

75 600,00

Петров 95-Юри Ненчев
ЕООД

39 120,00

Сключен договор №Д-31-24/02.12.2016 приключен

Договор
№Д-34-46/02.12.2015
приключен

Глобал Фрейм ООД

г.

-

150 000,00
Сключен договор
приключен

№Д-34-50/02.12.2016

БОН -БОН Мюзик
ЕООД

35 994,00

Варна Нюз ЕООД

19 800,00

Академика БГ ЕООД

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

24/7 Ивент Къмпани
ООД

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

Екзакта Рисърч Груп
ЕООД

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

Маркет Тренд ЕООД

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

Книгоиздателска къща
труд ЕООД

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

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

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Дарик радио“ АД

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1“ ООД

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

Закупуване на програмно време в ефира на НОВА ТВ

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на бТВ

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на БНТ

ОПОС

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

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Мая“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио Power FM“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио MIXX“

ОПОС

Закупуване на програмно време в ефира на „Радио 1 Бургас“

ОПОС

ОПОС

ОПОС

Дарик радио

18 000,00

Радио 1
Елит медия България
Телевизия Канал 3

14 408,40

Телевизия Европа
Инвестор БГ Телевизия България он
ер

41 820,00

Нова телевизия

59 940,00

БТВ

59 836,12

БНТ

34 970,40

Радио Фреш
Фокус-Нунти ООД/
Радио Фокус
Лакс Медия
Радио Хот

14 338,50

48 000,00

17 999,04

23 988,05
2 400,00

Телевизия Враца
РНТВ ЕООД
Канал 0

4 800,00
12 000,00

Радио Мая

2 400,00

Радио Power FM

6 048,00

Радио MIXX

1 416,00

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
ОТ-ДО Консулт ООД
на кампанията; Предложение за слоган на кампанията
Провеждане на национална детска "Зелена олимпиада" във връзка с образователноинформационна кампания на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г. и 2018 г.
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."

1 062,00

34 500,00 Договор № Д-30-68/07.08.2017 - приключен
Сключен договор № Д-30-72/01.09.2017 29 666,67 приключен

АЛФА РИСЪРЧ ООД

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

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

ОПОС

Предоставяне на програмно време в ефира на "Дарик Радио"

ОПОС

Предоставяне на програмно време в ефира на радиоверига "Фокус"

Дарик Радио АД

Инвестор БГ Телевизия България он
ер

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

30 000,00

Фокус Нунти ООД

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

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
Договор № Д-34-46/25.11.2016 г. приключен
Договор № Д-34-57/19.12.2016 г. приключен
Договор № Д-34-56/19.12.2016 г. приключен
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

Академика БГ ЕООД*

ОПОС

ОПОС

Договор № Д-34-42/22.11.2016 г. приключен
Договор № Д-34-40/21.11.2016 г. приключен
Договор № Д-34-43/22.11.2016 г. приключен
Договор № Д-34-41/22.11.2016 г. приключен

70 740,00

45 800,00

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

ОПОС

Телевизия Европа АД

ОПОС

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

48 192,00

Предоставяне на програмно време
Нова Броудкастинг
Груп АД

ОПОС

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
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

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

ОПОС

Предоставяне на програмно време

100 000,00

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

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

6 000,00

Договор № Д-30-110/19.12.2017 приключил. Реално изплатени 5372,46
Договор № Д-30-111/19.12.2017 приключил. Реално разплатени 5994
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

6 000,00
6 000,00

6 192,00

Договор № Д-34-31/14.12.2017 - приключил

6 000,00

ОПОС

ОПОС

Предоставяне на програмно време

Предоставяне на програмно време

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

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
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

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

6 000,00
6 000,00

ОПОС

ОПОС

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

ОПОС

Изработка на аудио и видео клипове

ОПОС

Излъчване на видео клипове в софийските метростанции за популяризиране на ОП
"Околна среда 2014-2020 г."

Елит медия България
Телевизия КаналСи
3
Радиокомпания
Джей ООД/
ДЗЗД Грийн Медия
груп
Ню левъл
комюникейшън ООД

ОПОС

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП
"Околна среда 2014-2020"

Анаили Мили ЕООД /
Радио К2

45 800,00
15 000,00

117 600,00 Договор № Д-34-7/22.01.2018 - приключил
35 941,04 Договор № Д-34-37/25.06.2018 - приключил
7 862,00

ОПОС
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 Обединение Фокус Арт
карта на "Български екологичен алманах-2018"
Груп
ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС

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

Предоставяне на програмно време

Организиране на събития по ОП "Околна среда 2014-2020"
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

100 000,00

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП
"Околна среда 2014-2020 г."
Медийно планиране с цел популяризиране на ОП "Околна среда 2014-2020 г." през
2019 и 2020 г.
Техническа поддръжка, хостинг и системно администриране на уебсайта на ОП "Околна
среда 2014-2020 г." http://ope.moew.government.bg/

Инвестор.БГ Телевизия
Bloomberg TV Bulgaria
От-До Консулт ЕООД
Айсиджен
Корпорейшън

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

154 039,68 Договор № Д-34-51/26.07.2018 - приключил.
Договор № Д-34-54/31.08.2018 - приключил.
Реално изплатени 99224,74

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

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."

Ди Ем Ай Дивелопмънт
ЕООД
Професионална
гимназия по
Осигуряване на 4 участия на театрален спектакъл "Театър на сенките" в публични
икономика и
събития организирани в рамките на образователно-информационна кампания "Зелена мениджмънт "Йордан
олимпиада" за популяризиране на целите на ОПОС 2014-2020 г.
Захариев"
Осигуряване на 4 участия на гост-изпълнителя в публични събития организирани в
рамките на образователно-информационна кампания "Зелена олимпиада" за
Вирджиния Рекърдс
популяризиране на целите на ОПОС 2014-2020 г.
ЕООД
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.
Електрик Ми
Програмно време в ефира на БГ Радио за изпълнение на мерките за информация и
Метрорадио ЕООД / БГ
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Радио
Програмно време в ефира на Радио 1 за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Радио 1 ЕООД
Програмно време в ефира на Радио Енерджи за изпълнение на мерките за информация Р-22 ЕООД / Радио
и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Енерджи
Програмно време в ефира на радио Сити за изпълнение на мерките за информация и
Радио и Телевизия
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
СИТИ ЕООД

Договор № Д-34-49/20.07.2018 - приключил.
Реално изплатени 7845,12
Договор № Д-34-50/23.07.2018 - в
изпълнение. От страна на Възложителя са
предприети действия за прекратяване на
договора.
Към юли 2019 г. изплатените средства по
договора с Фокус Арт са оттеглени от
финансиране и договорът отпада от
справката, тъй като вече няма реално
0,00 изплатени средства по ОПОС.

20 236,80 Договор № Д-34-56/03.09.2018 - приключил
Договор № Д-30-57/26.09.2018 - приключил.
Изпълнителят не е регистриран по ДДС.
Посочената сума е без ДДС. Реално
20 000,00 изплатени 19998,73

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

201 600,00 Договор № Д-34-67/19.10.2018 -приключил
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

Договор № Д-34-73/31.10.2018 - приключил
33 480,00 Договор № Д-34-44/17.05.2019 - приключил
Договор № Д-34-84/30.09.2019 8 280,00 приключил

Договор № Д-34-72/10.09.2019 25 776,00 приключил

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Елит Медиа България
ЕООД (Канал 3)

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Михайлов ТВ ООД
(ТВ Враца)

12 576,62

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Стуарт ЕООД
(ТВ Дартс Благоевград)

12 510,00

ОПОС

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Вижън Лаб ЕООД
(ТВ България 24)

ОПОС

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."
Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Метрорадио ЕООД
(БГ Радио)

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

КИС ООД
(ТВ РУсе)

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Радио Телевизия Сити
ЕООД

6 000,00

ОПОС

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

РТЕ НЕТ ООД
(Радио Нова нюз)

6 000,00

ОПОС

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Медийна група Черно
море ЕООД

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Радио 1 ЕООД

24 000,00

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

БНТ

96 691,20

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."
Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Нова Броудкастинг
Груп ЕООД
ТВВ ООД
(ТВ Видин)

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Скат ООД

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС
ОПОС

Дарик радио АД

58 937,28

47 216,32

7 200,00
26 400,00

10 608,00

11 546,40

156 000,00
8 084,40

18 264,00

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."
Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Фокус Нунти ООД

26 400,00

Телевизия Европа АД

58 519,68

Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."

Оберон Радио Макс
ЕООД
(Радио "Фреш")

ОПОС

ОПОС
ОПОС
ОПОС

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали,
Програмно време за изпълнение на мерките за популяризиране на ОП "Околна среда
2014-2020 г."
Изработка и доставка на рекламно-информационни материали,

НАСС Фактор ЕООД
Анаили Мили ЕООД
(Радио К2)
Ди Ем Ай Дивелопмънт
ЕООД

6 000,00

12 000,00

Договор № Д-34-83/30.09.2019 приключил, платени 58 924,80 лв., остатък
12,48 лв.
Договор № Д-34-86/01.10.2019 приключил, платени 12 576 лв., остатък 0,62
лв.
Договор № Д-34-85/01.10.2019 приключил
Договор № Д-34-91/07.10.2019 приключил, платени 47 193,36 лв., остатък
22,96 лв.
Договор № Д-34-95/07.10.2019 приключил, платени 7 198,35 лв., остатък
1,65 лв.
Договор № Д-34-87/07.10.2019 приключил
Договор № Д-34-105/21.10.2019 приключил, платени 10 606,68 лв., остатък
1,32 лв.
Договор № Д-34-94/07.10.2019 приключил, платени 5 998,83 лв., остатък
1,17 лв.
Договор № Д-34-92/07.10.2019 приключил, платени 5 999,43 лв., остатък
0,57 лв.
Договор № Д-34-90/07.10.2019 приключил, платени 2 329,92 лв., остатък
9216,48 лв.
Договор № Д-34-93/07.10.2019 приключил, платени 23 998,77 лв., остатък
1,23 лв.
Договор № Д-34-112/24.10.2019 приключил, платени 96 639, остатък 52,20
лв.
Договор № Д-34-104/21.10.2019 приключил, платени 155 598,96, остатък
401,04 лв.
Договор № Д-34-96/09.10.2019 приключил, платени 8 082, остатък 2,40 лв.
Договор № Д-34-97/09.10.2019 приключил, платени 18 249,12 лв., остатък
14,88 лв.
Договор № Д-34-102/17.10.2019 приключил, платени 26 399,30 лв., остатък
0,70 лв.
Договор № Д-34-103/18.10.2019 приключил
Договор № Д-34-110/23.10.2019 приключил. Договорите с Оберон Радио
Макс са анексирани поради промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговски
регистър - промяна на наименовнието на
дружеството от Оберон Радио Макс ЕООД на
Фреш Радио Груп ЕООД.
Платени 5971,20 лв., остатък 28,80 лв.
Договор № Д-34-111/23.10.2019 81 787,20 приключил
Договор № Д-34-115/29.10.2019 приключил
Договор № Д-31-29/30.10.2019 65 190,00 приключил

Организиране на събития по ОП "Околна среда 2014-2020"

Компания за
международни
конгреси ООД***

Програмно време за изпълнение на мерките за информация и комуникация на ОП
"Околна среда 2014-2020 г."

БТВ Медиа Груп ЕАД

ОПОС

ОПОС

81 773,39

ОПОС
Оберон Радио Макс
Програмно време в ефира на радио Мелоди за изпълнение на мерките за информация ЕООД (Радио
и комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
"Мелоди")

4 800,00

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 (Радио "FM+")

6 000,00

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 (Радио "Z Rock")
Радиокомпания Си
Джей ООД (Радио
"NJOY")

ОПОС

ОПОС

ОПОС

ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС
ОПОС

ОПОС

ОПОС

Програмно време в ефира на радио NJOY за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Програмно време в ефира на БТВ радио за изпълнение на мерките за информация и
комуникация на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Провеждане на образователно-информационна кампания "Зелен буквар" с цел
популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.
Техническа поддръжка, хостинг и системно администриране на уебсайта на ОП "Околна
среда 2014-2020 г." http://ope.moew.government.bg/ (до м. юли 2021 г.)

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с
дейността на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали,
свързани с дейността на ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Предоставяне на програмно време за реализиране на кампаниите за
популяризиране на ОП "Околна среда 2014-2020 г." в ТВ Стара Загора

4 800,00

2 400,00

Радиокомпания Си
Джей ООД (БТВ радио)

3 600,00

Про Нюз България АД

35 988,00

Айсиджен ООД

Договор № Д-34-1/10.01.2020 г. - приключил
Договор № Д-34-75/27.07.2020 г. 11 040,00 приключил

Насс Фактор ЕООД

Договор № Д-34-148/26.10.2020 г.,
52 953,60 приключил

Ди Ем Ай Дивелопмънт
ЕООД

Договор № Д-34-24/12.11.2020 г.,
11 030,40 приключил
Договор №Д-34-151/14.12.2020 г. ,
приключил, платени 11 466,00 лв., остатък
11 595,00 129 лв.

Ди Енд Джи ЕООД

Провеждане на образователно-информационна кампания в образователни сайт
ucha.se чрез изработване и публикуване на видео уроци с цел популяризиране на
ОП "Околна среда 2014-2020 г."
Уча.се ЕООД
Техническа поддръжка на онлайн архив уеб-сайт на ОПОС

ОПОС

Предоставяне на програмно време

ОПОС

Провеждане на Зелена олимпиада

Договор № Д-34-108/23.10.2019 150 000,00 в изпълнение
Договор № Д-34-118/04.11.2019 г. приключил, платени 81 515,65 лв., остатък
257,74 лв.
Договор № Д-34-122/15.11.2019 г.приключил. Договорите с Оберон Радио
Макс са анексирани поради промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговски
регистър - промяна на наименовнието на
дружеството от Оберон Радио Макс ЕООД на
Фреш Радио Груп ЕООД
Платени 4 797,84 лв., остатък 2,16 лв.
Договор № Д-34-123/15.11.2019 г.приключил. Договорите с Оберон Радио
Макс са анексирани поради промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговски
регистър - промяна на наименовнието на
дружеството от Оберон Радио Макс ЕООД на
Фреш Радио Груп ЕООД
Платени 5 984,64 лв., остатък 15,36 лв.
Договор № Д-34-121/15.11.2019 г.приключил. Договорите с Оберон Радио
Макс са анексирани поради промяна в
обстоятелствата, вписани в Търговски
регистър - промяна на наименовнието на
дружеството от Оберон Радио Макс ЕООД на
Фреш Радио Груп ЕООД
Платени 4 796,64 лв., остатък 3,36 лв.
Договор № Д-34-126/02.12.2019 г. приключил, платени 2 364,77 лв., остатък
35,23 лв.
Договор № Д-34-127/02.12.2019 г. приключил, платени 3 592,51 лв., остатък
7,49 лв.

Договор № Д-30-54/23.12.2020 г. 41 960,40 приключил
Догоивор Д 30-35/03.08.2021г., в
15 948,00 изпълнение

Айсиджен ООД
Радиокомпания Си
Джей ООД
Академика БГ ЕООД

29 056,32

Обща сума на договорите по ОПОС към месец октомври 2021
Планиран бюджет на ОПОС за 2016
Планиран бюджет на ОПОС за 2017

1 020 360,00
1 259 000,00

1 427 618,33
244 886,40
302 160,00

414 149,79
61 221,60
75 540,00

Планиран бюджет на ОПОС за 2018

1 151 042,00

276 250,00

69 062,00

Договор Д-33-44/11.10.2021 г. , приключил
8 500,00 Договор Д-30-44/17.09.2021 г. , приключил
1 826 361,01
714 252,00
881 300,00
Aктуализиран e финансовият план на
бюджетна линия № BG16M1OP002-6.0020001 „Дейности, свързани с популяризиране
805 729,00 на ОПОС в изпълнение на Национална

ПРСР
ПРСР

Планиран бюджет на ОПОС за 2019 и 2020 г.

2 400 000,00

Планиран бюджет на ОПОС за 2021 и 2022 г.
Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (20142020) в национални печатни издания
Разработване и публикуване на рекламно-информационни материали за ПРСР (20142020) в интернет сайтове

2 400 000,00
„АБ Комюникейшънс“
ЕООД
„АБ Комюникейшънс“
ЕООД

579059,66

„Арт Уинар“ ЕООД

100000,00

„Ваканция“ ООД
Позиция 1:
„АБ КомюникейшънсНю Глобал България“
ДЗЗД

180000,00

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

ПРСР

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

доставка

на

рекламно

575 937,86

143 984,42

1 680 077,72

334430,88

От 24.06.2019 г. се изпълнява бюджетна
линия № BG16M1OP002-6.002-0010
„Дейности, свързани с популяризиране на
ОПОС в изпълнение на Национална
комуникационна стратегия 2014-2020 г. за
2019 и 2020 г.“
От 05.08.2021 г. се изпълнява бюджетна
линия № BG16M1OP002-6.002-0016
„Дейности за популяризиране на ОПОС 20142020 г. през 2021 и 2022 г.“
сключен договор № РД 51-14/12.02.2018 г. приключил
сключен договор № РД 51-44/29.03.2018 г. приключил
сключен договор № РД 51-31/23.03.2018 г.
Стойността на 1 брой клип е 14398,8 лв до
максималната стойност на договора приключил
Сключен договор № РД-51-74/22.05.2018 г. приключил

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

Позиция 2: Военно
инвалидна кооперация
„Корона“
455835,60

ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР

ПРСР

ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР

ПРСР

ПРСР

Не се предвижда прилагане на дейността
96000,00 през 2021 г.
Не се предвижда прилагане на дейността
1008000,00 през 2021 г.
Сключен договор №РД51-31/13.02.2019 505800,00 приключил
Не се предвижда прилагане на дейността
500000,00 през 2021 г.

Оценка на ефективността от прилагането на Комуникационния план на ПРСР 2014-2020
Организиране и провеждане на фермерски пазари и съпътващи публични събития по
ПРСР (2014-2020 г.)
Популяризиране на биопродукти, подпомагани по Програма за развитие на селските
райони (2014-2020 г.)
Популяризиране на добри практики, подпомагани по Програма за развитие на селските
райони (2014-2020 г.)
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
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
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
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „Дарик
радио“

София медия пул
ЕООД

Шанс травел ЕООД

0,00

Фолклор ТВ

0,00

53760,00

27000,00
53856,00

Анаили Мили ЕООД/
Радио К2

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

0,00

Ес Пи Консулт БГ ООД

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“

0,00

27840,00

23760,00

7560,00

Сключен договор № РД51-37/27.02.2019 443433,60 приключил
Сключен договор № РД51-168/05.12.2018 561332,40 приключил МЗХГ е приключил и разплатен.
Не се предвижда прилагане на дейността
500000,00 през 2021 г.
Сключен договор № РД 50-182/25.11.2016 приключен
Сключен договор № РД 50-181/25.11.2016 приключен. Сумата по договора от 59400 не
е изразходвана
Сключен договор №РД 50-178/25.11.2016 приключен
Сключен договор №РД 50-177/25.11.2016 приключен. Сумата по договора от 35 520 не
е изразходвана
Сключен договор № РД 50-179/25.11.2016 приключен. Сумата по договора от 53460 не
е изразходвана
Сключен договор № РД 50-184/25.11.2016 приключен. Сумата по договора от 23760 не
е изразходвана

ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР
ПРСР

Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в ефира на „БГ Радио“
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020
телевизия „Агро ТВ“
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020
телевизия „България ОН ЕР“
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020
телевизия „Евроком“
Излъчване на информационна рубрика по ПРСР (2014-2020 г.) в
телевизия“

Агро ТВ ЕАД
г.) в програмата на Елит медия България
ЕООД
г.) в програмата на
Телевизия Европа АД
програмата на „Нова
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
ПРСР
ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

БГ радио

35640,00

г.) в програмата на

„Излъчване на информационна рубрика и добри практики по ПРСР (2014-2020 г.) в
програмата на „Дарик Радио“
Изработване на текстово съдържание и графично оформление на тематични
информационни материали (книжки) с добри практики по ПРСР 2014-2020 г.
„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“
„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“
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
програмата на БНТ“
„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“
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
програмата на „Нова телевизия“
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
програмата на „Българе ТВ“

Дарик Радио АД

22932,00
21844,80
29412,00
17952,00
18600,00

БНТ

113358,81

Дарик Радио АД

107520,00

ИВЕНТС БГ ЕООД

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
Сключен договор с № РД 50-81/18.12.2018 г.
- приключил
Сключен договор с № РД 50-82/18.12.2018 г.
- приключил
Сключен договор с № РД 50-78/11.12.2018 г.приключил
Сключен договор № РД 50-90/13.10.2017 приключил
Сключен договор РД №51-126/15.10.2019 г.
35220,00 приключил

„Елит Медия
България“ ЕООД

54840,00

Сключен договор РД 51-147/ 28.11.2019 г.приключил

Българско Национално
Радио

19880,00

Сключен договор РД 51-148/ 28.11.2019 г.приключил

Българска Национална
Телевизия

143365,02

Сключен договор РД 51-152/ 06.12.2019 г.приключил и разплатен.

Телевизия Европа АД

44640,00

Сключен договор РД 51-146/ 28.11.2019 г. приключил

НОВА БРОУДКАСТИНГ
ГРУП ЕООД

199753,40

Сключен договор РД 51-144/ 28.11.2019 г.приключил

БЪЛГАРЕ ТВ ООД

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

„МЕТРОРАДИО“ ЕООД
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в „ОБЕРОН РАДИО
МАКС“ ЕООД
програмата на Радио „Фреш“
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
„АНАИЛИ МИЛИ“
програмата на „Радио К2“
ЕООД
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
„ДАРИК РАДИО“ АД
програмата на „Дарик радио“
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
Фокус Нунти ООД
програмата на Радио Фокус“

ПРСР

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

ПРСР

„Агро Ти Ви“ ЕАД
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
Би Ти Ви Медия Груп
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
ЕАД
програмата на „Би Ти Ви“

51120,00

Сключен договор РД 51-138/ 27.11.2019 г. приключил

Сключен договор РД 51-143/ 28.11.2019 г.приключил

39999,60

23935,68

9560,00

Сключен договор РД 51-155/ 16.12.2019 г.приключил
Сключен договор РД 51-153/ 10.12.2019 г. приключил, но не е разплатен.
Окончателното плащане е в процес на
изпълнение.

59904,00

Сключен договор РД 51-140/ 27.11.2019 г. приключил

19675,00

Сключен договор РД 51-154/ 11.12.2019 г.приключил

60354,00
197407,00

Сключен договор РД 51-5/ 08.01.2020 г.приключил
и разплатен
Сключен
договор
РД 51-27/25.02.2020 г. приключил, но не е разплатен.
Окончателното плащане е в процес на

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

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

излъчване на информационни материали
развитие на селските райони (2014-2020) в

„СТУАРТ“ ЕООД
„Агро Ти Ви“ ЕАД

излъчване на информационни материали
развитие на селските райони (2014-2020) в Нова Броудкастинг
Груп“ ЕООД

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

„Телевизия Европа“ АД

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

36288,00

Сключен договор РД 51-71/30.06.2020 г. приключил и разплатен

53568,00

Сключен договор РД 51-68 /30.06.2020 г.приключил и разплатен.

143974,95

Сключен договор РД 51-72/30.06.2020 г.приключил и разплатен.

„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 „Сити“, „БГ Радио“, „Радио 1“, Радио „Енерджи“ и Радио
„Вероника“
„Закупуване на програмно време за
(репортажи и клипове) по Програма за
програмата на радио „ФОКУС“
„Закупуване на програмно време за
(репортажи и клипове) по Програма за
програмата на радио „ДАРИК“

излъчване на информационни материали
развитие на селските райони (2014-2020) в

Сключен договор РД 51-83/ 30.07.2020 г.приключил
и разплатен
Сключен
договор
РД 51-84/30.07.2020 г.приключил и разплатен. Договорът не е
подаден от УО в месечните справки, защото

239838,72

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

ПРСР

12000,00

„Метрорадио“ ЕООД

48009,06

Сключен договор РД 51-66/30.06.2020 г.Поради техническа грешка от УО на ПРСР,
реалната стойност на договора е 48 009,06
лв, а не подадената в предходната справка
4809,60 - приключил

„Фокус Нунти“ ООД

48033,00

Сключен договор РД 51-69/ 30.06.2020 г.приключил и разплатен

„Дарик радио“ АД

36000,00

Сключен договор РД 51-67/ 30.06.2020 г.приключил

излъчване на информационни материали
развитие на селските райони (2014-2020) в

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
програмата на телевизия „АЛФА“
„Фондация Алфа“ 2018
„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в „Елит Медия
България“ ЕООД
програмата на „Канал 3“
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
„Българе ТВ“ ООД
програмата на телевизия Българе.
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в Би Ти Ви Медия Груп
ЕАД
програмата на телевизия BTV.
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
програмата на телевизия К2.
„АНАИЛИ МИЛИ“
ЕООД
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
ЕС КОМ Медия
програмата на телевизия ЕТВ .
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
ГЛАРУС ООД
програмата на Радио MIXX.

17976,00

Сключен договор РД 51-73/ 30.06.2020 г.приключил и разплатен.
Сключен договор РД 51-65/ 30.06.2020 г.приключил

71902,08

90000,00

Сключен договор на РД51-70/ 30.06.2020 приключил
Сключен договор на 07.08.2020 -приключил
и разплатен.

239627,66

17808,00

Сключен договор на 12.08.2020 -приключил
и разплатен.

11475,00

Сключен договор на 05.08.2020 - приключил
и разплатен.

3598,75

Сключен договор на 10.08.2020 - приключил
и разплатен.

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

ПРСР

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 Пауър.

„Пауър Медия“ ЕООД

12000,00

Сключен договор на 04.08.2020 - приключил
и разплатен.

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

11915,52

Сключен договор на 05.08.2020 - приключил
и разплатен.

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 Зетра.
ЕТ Петър Чернев-Зетра

12000,00

Сключен договор на 04.08.2020 -приключил
и разплатен.

11081,51

Сключен договор на 21.08.2020 - приключил
и в процес на окончателно плащане.

11456,64

Сключен договор на 20.08.2020 -приключил
и разплатен.

10882,56

Сключен договор на 20.08.2020 - приключил
и разплатен.

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 АСТРА +.
„Е-79“ ЕООД
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
„КИС“ ООД
програмата на телевизия КИС-13.
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в
Община ВТ
програмата на Общинско кабелно радио ВТ.
Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали
(репортажи и клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в „Керемидчиев и
Райкова и Сие“ ООД
програмата на Радио 999.
Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Нова ТВ

5988,00

72 021,18
Нова Броудкастинг
Груп ЕООД

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Телевизия Европа АД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Телевизия Европа

12 096,00

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на БНТ

47 824,62
Българска Национална
Телевизия

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Метрорадио ЕООД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Радио 1

21 655,20

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Фокус Нунти ООД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Радио Фокус

12 051,00

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Българе ТВ ЕООД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Българе ТВ

9 600,00

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Дарик радио АД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на ДАрик радио

12 000,00

Сключен договор на 20.08.2020 - приключил
и разплатен.
Договор РД 51-159/04.12.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-163/08.12.2020 г. е
приключил и разплатен.Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-164/09.12.2020 г. е
приключил и разплатен.Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-157/03.12.2020 г. е
приключил и разплатен.Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-162/07.12.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-165/11.12.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-154/27.11.2020 г. е прикючил
и разплатен. Договорът не е подаден в
месечните справки, поради пропуск от
страна на отговорната дирекция в МЗХГ.

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за Елит Медиа България
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Канал 3/ Нова нюз
ЕООД

23 889,60

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Ти Ви АГРО АД
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Агро Ти Ви

24 192,00

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни рубрики по Програма
Ти Ви АГРО АД
за развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Агро ТВ

60 264,00

ПРСР

Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по Програма за
Общинско радио
развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на Общинско радио „КАНАЛ „КАНАЛ - М”
М”

ПРСР

Изработване на 2 броя късометражни имиджови промоционални филми представящи
отрасъл „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони (2017-2020 г.)“

Договор РД 51-153/25.11.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-156/02.12.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-158/03.12.2020 г. е
приключил и разплатен. Договорът не е
подаден в месечните справки, поради
пропуск от страна на отговорната дирекция
в МЗХГ.
Договор РД 51-143/ 10.11.2020 е приключил
и разплатен. Договорът не е подаден в
месечните справки, поради пропуск от
страна на отговорната дирекция в МЗХГ.

12 000,00

„Пропаганда
Прадъкшънс“ ЕООД
28 749,60

Договор РД 51-140/ 30.10.2020 е приключил
и разплатен. Договорът не е подаден в
месечните справки, поради пропуск от
страна на отговорната дирекция в МЗХГ.

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (рубрики)
Договор РД № 51-20/22.02.2021 г. е в процес
по ПРСР (2014-2020 г.) в програмата на БНТ и по-конкретно в предаването „Бразди“, БНТ
73 872,00
на изпълнение
добри практики по подмерките от Програмата
Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по ПРСР (2014-2020
Договор РД51-26 от 08.03.2021 е приключил
ПРСР
Метрорадио
30 000,00
г.) в ефира на "Радио 1", "БГ Радио" и Радио "Вероника"
и е разплатен
Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по ПРСР (2014-2020
Договор РД51-25 от 08.03.2021 е приключил
11 923,20
ПРСР
Студио Медия ЕООД
г.) в програмата на "Канал 6"
и е разплатен
Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по ПРСР (2014-2020
Договор РД51-24 от 08.03.2021 е приключил
ПРСР
СКАТ ООД
11 710,08
г.) в програмата на "Телевизия СКАТ"
и е разплатен
Закупуване на програмно време за излъчване на рекламни клипове по ПРСР (2014-2020
Договор РД 51-31 от 12.03.2021 г. е
ПРСР
Агро Ти Ви АД
24 768,00
г.) в програмата на "Агро ТВ"
приключил и е разплатен
2 732 182,46
358 577,18
5 327 861,74
Обща сума на договрите по ПРСР към месец октомври 2021
4 134 000,00
702 000,00
228 000,00
3 204 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2016
5 200 000,00
1 248 000,00
312 000,00
3 640 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2017
5 200 000,00
1 248 000,00
312 000,00
3 640 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2018
5
200
000,00
1
248
000,00
312
000,00
3 640 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2019
4 000 000,00
960 000,00
240 000,00
2 800 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2020
200 000,00
Планиран бюджет на ПРСР за 2021
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 включва и все още действащия договор с
***Договорът 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
ПРСР

