
ОП Предмет на договорите Контрагент

Дата на 

сключване на 

договора

Стойност на 

договора 

(в лева с ДДС)

Извършено 

плащане по 

договора за 

периода

Общо платени 

средства по 

договора (в 

лева с ДДС)

ОПТТИ

2014-2020
Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ Аеротур ММ ООД 17.5.2019 300 000,00 0,00 173 432,76

ОПТТИ 

2014 -2020

Дейноти по медийно обслужване във връзка с изпълнение на мерки по 

информация и публичност на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 

2014-2020

АПРА ООД 30.03.2020 244 303,20 0,00 146 581,92

ОПТТИ 

2014 -2020
Заснемане, обработка и доставка на фото и видео материали за целите на ОПТТИ КАЯ ПРО ООД 21.7.2020 36 000,00 0,00 16 848,00

OПОС 2014-

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

Компания за международни 

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

OПОС 2014-

2020

Техническа поддръжка, хостинг и системно администриране на уебсайта на ОП 

"Околна среда 2014-2020 г." http://ope.moew.government.bg/
Айсиджен ООД 3.8.2021 15 948,00 0,00 7 974,00

OПОС 2014-

2020

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 ОПОС 2014-2020 г. 

"ЕСТАТ" ЕООД 10.12.2021 25 080,00 0,00 12 540,00

ОПРР

2014-2020

Договор № РД-02-29-116/14.06.2021 г. с предмет: "Осигуряване на логистично и 

техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на ОПРР 2014-2020 г. 

и ПРР 2021-2027 г." по дейност 2 и поддейност 2.3 по бюджетната линия на отдел 

"КиО", финансиран по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" на ОПРР 2014 -2020 

г.

"Аргус бизнес корпорейшън" 

ЕООД
14.6.2021 1 200 000,00 21 530,28 21 530,28

ОПРЧР 2014-

2020
Предоставяне на програмно време за популяризиране на ОПРЧР Телевизия Европа АД 09.04.2020 360 000,00 0,00 102 240,00 

ОПРЧР 2014-

2020

Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за 

нуждите на ОПРЧР, за ОП 1 - "Изработка и доставка на печатни информационни и 

рекламни материали за нуждите на ОПРЧР

Митов.нет ЕООД**** 08.07.2020 720 000,00 0,00 67 592,64 

ОПРЧР 2014-

2020

Изработка и доставка на печатни информационни и рекламни материали за 

нуждите на ОПРЧР, за ОП 2 - "Изработка и доставка на печатни информационни и 

рекламни материали за нуждите на ОПРЧР, включени в списъка на стоките и 

услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

БМ Адвайз ЕООД**** 08.07.2020 420 000,00 0,00 51 240,00 

ОПРЧР 2014-

2020

Предоставяне на програмно време за популяризиране подкрепата на ЕС за 

развитие на човешките ресурси в България в програмните периоди 2014-2020 и 

2021-2027 г. 

Българска национална телевизия 29.3.2022 300 000,00 0,00 0,00 

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

за периода 01 март - 31 март 2022 г. 

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

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

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

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



ОПИК 2014-

2020
Няма текущи договори

ОП НОИР 2014-

2020

Дизайн, изработка и доставка на рекламни и информационни материали за 

нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“

Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД 15.01.2021 г. 38 676,00 0,00    20 252,40    

ОП НОИР 2014-

2020

Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за нуждите на 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“

"Призма" ООД 08.06.2021 г. 169 990,80 0,00    91 331,40 

ОПДУ

2014-2020
Медиен мониторинг и контент анализ за целите на ОПДУ А Дейта Про ООД 3.2.2022 11 858,40 0,00    0,00    

ПРСР

2014-2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи и

клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на

„БиТиВи“

"БТВ Медиа Груп" ЕАД*** 25.02.2020 г. 197 407,00 0,00    70 339,42    

ПРСР

2014-2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи и

клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) в програмата на „Радио

К2“

„Анаили Мили“ ЕООД** 10.12.2019 г. 9 560,00    0,00    1 344,00    

ПРСР

2014-2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали (репортажи и

клипове) по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) в програмата на

Радио АСТРА +.

„Е-79“ ЕООД 21.08.2020 г. 11 081,51    0,00    9 234,59    

ПРСР 2014-

2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали по ПРСР 

2014-2020 г. в програмата на Агро Ти Ви“
„Агро Ти Ви“ ЕАД 02.02.2022 г. 12 096,00 0,00    0,00    

ПРСР 2014-

2020

„Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали по ПРСР 

2014-2020 г. в програмата на България он еър“
„Инвестор.бг“ АД 04.02.2022 г. 18 000,00 0,00    0,00    

ПРСР 2014-

2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали по ПРСР 2014-

2020 г. в ефира на Дарик Радио“
„Дарик Радио“ АД 09.02.2022 г. 12 288,00 0,00    0,00    

ПРСР 2014-

2020

Закупуване на програмно време за излъчване на информационни материали по ПРСР 2014-

2020 г. в програмата на телевизия „Евроком“.
„Телевизия Евроком“ ООД 09.02.2022 г. 11 979,79 0,00    0,00    

ПМДР

2014-2020

 „Изготвяне на информационни и рекламни материали“ 
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 7.3.2019 15 600,00 0,00    6 396,00    

ПМДР

2014-2020

„Изготвяне на информационни и рекламни материали - тениски, шапки, брошури

и календари и торби от плат“ 
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 7.3.2019 62 400,00 0,00    57 069,15    

ОПИМСП

2014-2020
Няма текущи договори

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

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

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

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

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

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



***** В справката са включени всички текущи и новосключени договори и направените разходи по тях, в изпълнение на Годишните планове за действие за програмите за програмен период 2014-2020, както и за новия 2021-

2027 г.

*Договорът на УО на ОПОС с Компания за международни конгреси ООД е на обща стойност 300 000 лв с ДДС. Средствата в размер на 150 000 лв. с ДДС са в рамките на бюджетна линия № BG16M1OP002-6.002-0010 

„Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2019-2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.“. Останалите средства в размер на 150 000 лв. с ДДС са в рамките на бюджетна 

линия  № BG16M1OP002-6.002-0003 „Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, 

наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г.“

**** Договорът е подаден през месец август от УО на ОПРЧР

*** Срокът на договора е приключил, но не е извършено финално плащане.

** Договорът с "Анаили Мили" ЕООД не е подаден от УО на ПРСР към месец февруари 2020, тъй като по него не е било извършено плащане. Договорът е приключил, но няма финално плащане.


